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Uppsatsens syfte är att studera två antologier, Dikt och tanke I-III från 1967 och Dialog 

Klassikerna och Dialog 1900-talet från 2000 för att ta reda på om det skett någon förändring 
vad gäller urvalet. Jag gör en kvantitativ översikt av utvalda antologier, jämför deras innehåll samt 
tittar på tidigare forskning i ämnet. I uppsatsen  använder jag mig av fyra 
frågeställningar/påståenden. Dessa är: Vad lägger antologiförfattarna vikten vid i sina förord? 
Hur presenteras de litterära epokerna i respektive antologi? Vilka kvinnliga författare finns 
med i Dikt och tanke respektive Dialog? Hur stor skillnad är det mellan Lgy 65 och Kursplan 

i svenska?  Jag fördjupar mig även i den kanondebatt som pågick 2006 och tittar närmare på 
definitionen av en litterär kanon och om gymnasiet skulle vara betjänt av en sådan. 
     Skillnaden vad gäller urval skiljer sig till stor del. Främst är det vissa författarskap som får 
mer utrymme i respektive antologi. Antalet kvinnliga författare har ökat i Dialog jämfört med 
i Dikt och tanke. Skillnaderna i kursplanerna är även de relativt stora och går från att vara 
detaljstyrda (Lgy 65) till mer generella (Kursplan i svenska 2000). Frågan om införandet av en 
kanon på gymnasiet är svårbesvarad men jag kommer fram till slutsatsen att 
litteraturundervisningen på gymnasiet skulle behöva tydligare riktlinjer i kursplanen för att ge 
eleverna chansen att skapa sig ett större samband mellan äldre och modernare litteratur. 
 

 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: litteratur, urval, svenska, gymnasiet, kanon, Lgy 65



Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 

1.2 Uppsatsens disposition ..................................................................................................... 1 

1.3 Definition av termer ......................................................................................................... 2 

2. Forskningsbakgrund ........................................................................................................... 3 

2.1 Litterär kanon ................................................................................................................... 5 

2.1 Bakgrund till kanondebatten ............................................................................................ 6 

2.2 Svenskämnet – en kort historik ........................................................................................ 9 

3. Metod och material ........................................................................................................... 11 

3.1 Undersökningens antologier ........................................................................................... 11 

3.2 Styrdokument och antologier ......................................................................................... 12 

3.3 Lpf 94/kursplan i svenska och Lgy 65 ........................................................................... 12 

4. Resultat och analys........................................................................................................... 16 

4.1 Antologiernas förord och presentation ........................................................................... 16 

4.2 Urval och utrymme av epoker och författare ................................................................. 18 

4.3 Kvinnlig respektive manlig representation .................................................................... 21 

4.4 Sammanfattning och jämförelse av styrdokument ........................................................ 23 

4.5 En övergripande jämförelse av antologierna .................................................................. 25 

5. Diskussion .......................................................................................................................... 27 

5.1 Avslutning ...................................................................................................................... 31 

Litteratur ................................................................................................................................... 33 

Bilagor ...................................................................................................................................... 35 

Tabell 1 ................................................................................................................................. 35 

Tabell 2 ................................................................................................................................. 35 

Tabell 3 ................................................................................................................................. 35 

 



 

1 
 

1. Inledning 

Under de VFU-perioder som jag haft under min studietid har jag funderat kring hur 

litteraturundervisningen i svenska utformas utifrån Kursplanen 2000. Jag 

tillbringade mina VFU-perioder på samma gymnasieskola men deltog på både 

praktiska och teoretiska program. Undervisningen i litteratur skilde sig åt beroende 

på vilket programmet var. Jag fann det dock intressant att oavsett program var det en 

antologi som användes betydligt mer än andra, nämligen Dikt och Tanke (förkortas 

hädanefter Dot) av Gunnar Tideström och Bernhard Tarschys. Den först utgåvan av 

denna antologi publicerades i början av 1960-talet men enligt de lärare som 

undervisade på skolan hade Dot ett bra urval av litteratur. Det är den ena 

anledningen till att jag har valt Dot som representant för antologin från 1960-talet, 

den andra är för att Danielsson menar att ”Dot har blivit mönsterbildande för senare 

antologiutgivare” (Danielsson 1988:256) och påstår vidare att inom svenskämnet är 

det endast Dot som har haft en så ledande ställning bland skolantologier sedan 1860-

talet. Jag bestämde mig för att studera Dot närmare eftersom den av flera lärare på 

den här gymnasieskolan, som var stor sett till antalet elever, ansåg att just den 

antologin hade ett ”bra urval”. Men då det utkommit flertalet antologier för 

gymnasiet efter Dot började jag titta närmare på vilka andra som fanns. Jag gick 

igenom flertalet som publicerats från 1980-talet och framåt då jag ville ha ett 

tidsspann på minst 20 år mellan de antologier som jag skulle undersöka och fann att 

Dialog-serien fanns i flera band och utgåvor från 1980-talet fram till 2000-talet.  

1.1 Syfte 
Uppsatsens syfte är att ta reda på om det skett någon förändring i 

litteraturantologiernas utformning vad gäller det litterära urvalet från 1960-talet 

fram till början av 2000-talet. Till detta har jag valt två antologier som jag ställer i 

relation till svenskämnets styrdokument.  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
I inledningskapitlet redogör jag för anledningen till mitt ämnesval och vilka 

antologier som jag har valt att ta med samt syftet med min studie. Här finns också en 

definition av uppsatsens termer. 
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I det andra kapitlet beskriver jag tidigare forskning på området Jag tar även upp 

den debatt som för ett antal år sedan fortgick i svenska dagstidningar angående 

införandet av en litterär kanon i skolan.  En kort historik över svenskämnet på 

gymnasiet finns också med här. 

I det tredje kapitlet finns uppsatsens metod och det material som jag har använt 

mig av. Jag undersöker de två antologier som jag har valt för min studie genom fyra 

frågor, konstruerade för att se hur urvalet har förändrats. Jag går igenom 

antologierna och redogör även för läroplanen i svenska från 1967, Lgy94 samt 

kursplanen i svenska från 2000.  

I det fjärde kapitlet finns uppsatsens resultat och analys. Här tittar jag närmare 

på antologiernas förord och hur de presenterar sitt innehåll.  Urval och det utrymme 

olika epoker och författare får granskas likaså. Här ligger fokus på hur många sidor 

varje epok och författare får i respektive antologi och jag studerar även vilka manliga 

respektive kvinnliga författare som finns representerade och hur mycket utrymme 

som ges till de kvinnliga författarna. Jag tittar också på den ordning antologierna 

presenterar sina verk i och i vilken utsträckning verk av utländska författare finns 

med både på sitt originalspråk och i svensk översättning.         

I det femte kapitlet diskuterar jag de resultat som min granskning av antologier 

och styrdokument gett. 

I det sjätte kapitlet finns uppsatsens avslutning där jag gör en kort framåtblick. 

      

1.3 Definition av termer 
Båda definitionerna kommer från Svenska Akademins ordlista över svenska språket 

(1998). 

Antologi; vald samling dikter e.d. av en el. flera författare  

Kanon; rättsnöre, fastställd norm; bibelns erkända böcker    
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2. Forskningsbakgrund  
Här redogör jag för tidigare forskning inom området samt presenterar en bakgrund 

till den kanondebatt som pågick i svenska dagstidningar för ett antal år sedan. Detta 

för att se om svenskundervisningen på gymnasiet har behov av en litterär kanon?  

Mycket av den tidigare forskningen har fokuserat på lärarnas förhållningssätt till 

litteraturundervisningen i grund- och gymnasieskolan. Flertalet studier har gjorts där 

lärare intervjuats om vilken litteratur de väljer att ta upp i sin undervisning och 

varför. Även elevers läsvanor och attityder till läsning av skönlitteratur har 

undersökts. 

Annica Danielsson gör i sin avhandling Tre antologier – tre verkligheter (1988) 

en litterär och tematisk granskning av litteraturen i gymnasieskolan mellan 1945 – 

1975, där Dot är en av de undersökta antologierna. I Danielssons studie ingår 

förutom Dot, Svensk litteratur och Svenska för gymnasiet. I avhandlingen gör 

Danielsson först en historisk tillbakablick på svenskämnet med fokus på läroplaner, 

stadagar och anvisningar.  Hon går sedan igenom antologierna ur ett tematiskt och 

litterärt hänseende. I Svensk litteratur läggs tonvikten på svenska författare under 

17- och 1800-talet. Poesin får ett större utrymme än prosan. Tematiskt sätts 

religionen och patriotismen i första rummet.  I Dot ligger tyngdpunkten på 18-och 

1900-tals litteratur och de modernistiska författarna samt arbetarförfattarna, som får 

mer utrymme än i Svensk litteratur. Även om den religiösa litteraturen får mycket 

utrymme så är den inte lika självskriven och de nationalistiska inslagen får stå 

tillbaka en aning.  Den tredje antologin som ingår i Danielssons avhandling är 

Svenska för gymnasiet. I den får prosan mer utrymme än lyriken och 

arbetarförfattarna får precis som i Dot ett stort sidantal medan de modernistiska får 

mindre. Danielsson skriver även att Svenska för gymnasiet har lagt fokus 1900-tals 

författarna och att den äldre litteraturen har fått mindre utrymme i jämförelse med 

de andra antologierna som hon behandlar.  Även den religiösa tematiken är nertonad 

och texter som har ett kritiskt perspektiv på kristendomen finns med.  Den slutsats 

som Danielsson har kommit fram till när hon har jämfört de tre antologierna är att 

rådande läroplaner, stadgar och anvisningar för den tiden (1945 – 1975) hade ett 

stort inflytande på hur dessa antologier utformats och att författarna har tagit stor 

hänsyn till vad som stod i dessa läroplaner och stadgar när de gjorde sitt urval av 

litteratur. Svensk litteratur och Dot ville förmedla ett litterärt kulturarv medan 
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Svenska för gymnasiet mer visar på de strömningar som fanns i tiden och på att ge 

läsupplevelser.  

Lars Brink undersökte i sin avhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och 

värderingar i läromedel 1910-1945, gymnasiets antologier, litteraturhistorier och 

fristående verk. Brinks studie av vad som lästes på gymnasiet under den här tiden 

visar att efter 1910 blev det vanligare att man läste fristående verk av olika författare. 

Under den här tidsperioden framgick det i stadgar och undervisningsplaner att detta 

var viktigt men även de individuella lärarnas åsikter spelade en stor roll i detta 

hänseende och där förekom olika ståndpunkter i frågan. Brink tar upp Statens 

läroboknämnd som grundades 1938 och vars uppgift var att förmå förlagen att sänka 

sina priser samt ge ut fler billighetsutgåvor av ny litteratur.  Nämnden fick dock ett 

negativt mottagande då lärarna såg det som ett sätt att försöka styra vad eleverna 

skulle läsa i skolan.  När det gäller vad som lästes kommer Brink fram till att det 

litterära urvalet går i en bestämd riktning. Utländsk och nordisk litteratur ökar 

samtidigt som även den svenska litteraturen får mer utrymme. Efter 1910 blir urvalet 

i läroböckerna i svenska mer renodlat skönlitterärt eftersom vissa texter anses mer 

passande för historiska läroböcker och därför flyttas dit. En stor förändring som sker 

under den här tidsperioden när det gäller urvalet är den ideologiska synen på 

utländsk, nordisk och klassisk litteratur. Brink skriver att vid 1960-talets slut hade en 

betydande förändring skett, i första hand vad gällde prosaverk, där texter med 

nationellt, historiskt eller idealistiskt innehåll behandlas, till att mer kretsa kring 

familjerelationer och könsroller.  

Boel Englunds (1997) avhandling har titeln Skolans tal om litteratur – om 

gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt åter-skapande.  

Avhandlingen behandlar skolantologier och litteraturläroböcker i Sverige och 

Frankrike mellan 1920-1980. Englund jämför den uppfattning som har funnits i 

Sverige och Frankrike under den här tiden gällande vad som räknas som litteratur 

och varför, samt även hur de två länderna anser att skolantologier och 

litteraturböcker i ska studeras. Englund kommer fram till att skolans diskussion om 

litteratur är begriplig, framför allt som en del av ett kulturellt åter-skapande i en 

mening som inkluderar mer än bara litteratur. Skolan utövar en viss social kontroll 

och i den spelar litteraturen en roll. Vidare har diskussionen kring vilken litteratur 

som ska läsas i skolan i Sverige genomgått stora förändringar under den här 

tidsperioden om man jämför med Frankrike. En förklaring till detta menar Englund 
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är att litteraturen i Frankrike alltid varit mer förankrad i den franska staten. Läsning 

av litteratur har under 1900-talet i Frankrike varit mer traditionsbunden och 

kopplats till bildning och haft en tydlig plats i ett kulturellet åter-skapande än vad 

den haft i Sverige.  

2008 skrev Claes Carlström en magisteruppsats på Stockholms universitet där 

han undersökte hur litteratur presenteras i olika läromedel för gymnasiet. Han 

jämför även dessa läromedel med de listor som finns på litteraturvetenskapen vid 

landets universitet.  Carlström väljer ut ett antal författarskap samt antologier som 

används på gymnasiet och tittar på hur författarskapen presenteras i dessa. Kortfattat 

kommer han fram till att läromedel och antologier på gymnasiet till stor del förenklar 

författarskapen och belyser dem utifrån endast en eller ett fåtal sidor. Författarskap 

med stor bredd förkortas och endast ett fåtal verk inkluderas av exempelsvis 

författare som Shakespeare, Zola och Lagerlöf.  Carlström menar att en del av 

anledningen till detta är att läromedlens och antologiernas urval styrs av Skolverkets 

riktlinjer där det framgår att litteraturundervisningen på gymnasiet ska sättas in i ett 

historiskt-kulturellt perspektiv och där texturvalet ska representera författarnas 

biografi eller den epok som de ingår i.      

 

2.1 Litterär kanon 
Frågan om införandet av en litterär kanon får med jämna mellanrum nytt bränsle och 

debatten blåser på nytt upp. Termen kanon kommer enligt Bergsten och Elleström 

(2004:31) ursprungligen från teologin.  Texter från kristendomens första århundrade 

sågs som autentiska och uppfyllde skrifttolkarnas och kyrkomötenas kanon. Ordet 

betyder norm eller rättsnöre.  ”Den litteraturhistoriska kanon består av de diktverk 

vilka oberoende av enskilda läsares och forskares personliga tycke och smak anses 

utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har tillägnat sig 

och föra vidare” (Bergsten & Elleström 2004: 31).  Förr i tiden när kanon var 

betydligt mindre än vad den är idag var det inte ovanligt att människor kunde hela 

kanon. Idag när den består av betydligt fler verk är detta omöjligt. Kanon förändras 

ständigt och även det nationella urvalet förändras över tid. Bergsten och Elleström 

(2004:32) skriver att det närmaste Sverige kommit en litterär kanon är Sveriges 

nationallitteratur som gavs ut i tjugosex band i början av 1900-talet och inkluderade 

litteratur från 1500 – 1900. Sedan dess har det inte givits ut något motsvarande verk. 

Att välja ut de verk som finns med i kanon är enligt Bergsten och Elleström en 
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”osynlig, tyst och anonym process” (2004: 33) som kan spåras tillbaka till den 

hellenistiska perioden under antiken. De lärda kopierade då och gav ut Homeros och 

de stora tragöderna till den bildade allmänheten. På det sättet överlevde verken 

under de kommande århundraden och när boktryckarkonsten kom på 1400-talet 

kunde de spridas över Europa.  De antika verken har allt sedan den här tiden utgjort 

kärnan i det vi kallar den litterära kanon.  Ser man till modern tid är en av de mest 

ivriga kanonförespråkarna den amerikanske litteraturprofessorn Harald Bloom som 

menar att:  

kanon har kommit att betyda de texter som valts ut bland ett stort antal som är inbegripna i en 

livsavgörande kamp med varandra, varvid det kvittar huruvida det är överlägsna samhällsgrupper 

som anses göra urvalet, eller undervisningsanstalter eller kritiska traditioner (Bloom 2000:32). 

 

I Sverige finns idag ingen litterär kanon i skolan. I Danmark infördes en dansk 

kanon 2004.  År 2008 kom en nordisk kanon Nordisk litteratur til tjeneste som 

innehåller texter på originalspråken danska, norska och svenska. Texter från Island, 

Färöarna och Finland samt från samiska och grönländska är finns med i översättning 

till ett av de förstnämnda språken. I en artikel i Svenskläraren (1/2009) under 

rubriken Är en nordisk kanon ens önskvärd? Ifrågasätter fil lic i litteratur Per-Anders 

Holkers den svenska delen och hävdar att den inte gjorts med hjälp av svenska 

experter. Han skriver att alltför många av de stora svenska författarna saknas och 

nämner bl a Heidenstam och Moberg. I ljuset av detta ställer Holkers Wikströms 

förslag om en svensk kanon och menar att problemet inte är att dagens elever saknar 

gemensam litteraturlista utan att de inte ”läser mer än en eller annan bok per år” 

Istället skriver han, får eleverna idag sina referensramar från popkulturen och 

idrottsvärlden. Att eleverna fram till 1968 (då studentexamen avskaffades) läste 

böcker från en litterär kanon berodde inte på fri vilja utan på att de var tvungna för 

att klara av sin examen.  Vill vi återinföra en litterär kanon måste vi enligt Holkers 

även införa någon form av examen: ”Som det nu är påverkas varken de som är 

intresserade av att läsa eller de som inte är det av en aldrig så ambitiöst utarbetad 

kanon!”  

2.1 Bakgrund till kanondebatten 
Under juli och augusti månad 2006 ägde en debatt om ett eventuellt införande av en 

litterär kanon rum i tre svenska dagstidningar. Debatten startade när den 

folkpartistiska riksdagsledamoten Cecilia Wikström skrev en artikel i Sydsvenskan 
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(2006-07-22) där hon menade att: ”En gemensam litterär bas, en så kallad 

litteraturkanon, […] skulle understryka betydelsen av en traditionell bildning där 

kunskap i svenska språket och den svenska litteraturen skulle inta högsätet.” 

Argumentet för att införa en kanon skulle enligt Wikström vara att alla skolbarn, 

oavsett om de kommer från en svensk eller invandrarfamilj eller en familj där 

studietradition saknas, skulle få samma möjligheter att lära sig det svenska språket. 

Hon menar att det: ”fanns en rättvisetanke bakom den traditionella bildningsskolan 

som prioriterade svenskan”. I artikeln ger Wikström exempel på litteratur som en 

kanon skulle innehålla och nämner Bellmans epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson, 

Mobergs emigrantepos, Tranströmers dikter och Kerstin Ekmans böcker. Stefan 

Jonsson ger sin syn på kanondebatten med en artikel i Dagens Nyheter (2006-07-

26). Enligt honom finns det redan en levande kanon tack vare de som arbetar med 

litteratur, liksom skolor, förlag, bibliotek, akademier etc. Jonsson menar att 

Wikström vill framhålla det svenska och inte litteraturen eller språket i sig. Politiker 

har ingen kunskap om det svenska och ser därför inte den ”föränderliga historiska 

process” som det är och att det är en mångfald som visas i vår litteratur. Liksom 

Jonssons artikel är flertalet av de inlägg som görs i debatten negativa till en kanon. 

Johan Lundberg frågar i Svenska Dagbladet (2006-07-28) varför Folkpartiet vill 

framhäva svensk litteratur och undrar även vilka politiskt sakkunniga som ska välja 

ut vilken litteratur som ska finnas med i en kanon. Han menar att Hagbergs 

Shakespeare-översättningar eller Gullbergs Euripides-översättningar inte är svårare 

att ta till sig än de som Wikström föreslår. Wikström svarar sina kritiker under 

rubriken Därför behövs en litteraturkanon (Svenska Dagbladet, 2006-07-29) och 

menar att en kanon skulle ”stimulera ungdomars läsning”. Innehållet i kanon skulle 

inte bestämmas av politiker utan av Skolverket, Svenska akademien, andra 

sakkunniga samt lärare. Wikström påtalar att en uttrycklig litteraturkanon inte är 

något nytt i Sverige och hänvisar till 1965 års läroplan där det tydligt framgår vilka 

verk som ska läsas av eleverna. Slutligen menar Wikström att det är viktigt för 

invandrare att ta del av den svenska litteraturen eftersom det gör dem delaktiga i 

samhället. Återigen anknyter hon till den rättvisetanke som fanns inom den 

traditionella bildningsskolan där svenskämnet och litteraturen prioriterades och hon 

hoppas att en borgerlig regering kommer att ”återanknyta till den traditionen”.  På 

Wikströms inlägg följer flertalet artiklar om införandet av en kanon. Yvonne Rock 

frågar i Dagens Nyheter (2006-07-31) varför Wikström väljer att nämna just dessa 
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författare (se ovan) och menar att debatten helt saknar genus- och 

mångfaldsperspektiv. Återigen väcks frågan om vem det är som ska välja litteraturen 

på listan. Carl Rudbeck (Sydsvenskan, 2006-08-07) anser att införandet av en kanon 

skulle vara att ”dödförklara litteraturen” och förvandla den till en ”medborgerlig 

plikt, ungefär som att betala skatt och sopsortera”.  Rudbeck fortsätter med att säga 

att universiteten i övriga världen ifrågasätter en kanon eftersom en kanon ”var en 

lista som gjordes av gamla vita män och till största delen bestod av böcker skrivna av 

döda vita män”. Litteraturen som finns på denna lista hamnar sällan där förrän efter 

flera hundra år och har då hunnit bli ofarlig. Vidare menar Rudbeck att förslaget om 

en svensk kanon är ”arrogant och ogenomtänkt” eftersom svensk litteratur inte kan 

mäta sig med den allra bästa i världen och då är livet för kort för att inte välja den 

bästa.  Invandrarna i Sverige kommer från länder med en större litteraturskatt än vad 

vi har och menar Rudbeck det är vi som har något att lära oss av dem och inte 

tvärtom. Att införa en litterär kanon är att tvinga på människor något de varken är 

intresserade eller känner behov av. 

En stor del av debattinläggen är emot införandet av en kanon och David 

Andersson (Svenska Dagbladet, 2006-08-07) är inne på liknande tankegångar som 

Rudbeck när han ifrågasätter Wikströms argument för en svensk kanon. Andersson 

ser inget problem i att läsa exempelvis Kafka eller Cervantes innan man läser 

Hjalmar Bergman eftersom översatta verk haft en stor betydelse för det svenska 

språket.  En av de få debattinlägg som är för en svensk kanon är skriven av Ebba 

Witt-Brattström (Dagens Nyheter, 2006-08-09).  Hon menar att den svenska skolan 

är den enda i världen som ”inte har i uppdrag att undervisa i den egna klassiska 

litteraturen, och för den delen inte heller i världslitteraturen”.  Witt-Brattström 

kritiserar dagens lärarutbildning för att inte ge studenterna tillräckliga kunskaper i 

litteratur för att kunna inspirera ungdomar att stänga av Internet och mobiltelefonen 

och läsa en roman. Konsekvenserna anser hon bli att den allmänna kunskap om 

Sverige, Norden och Europa ”som var självklar för en generation sedan” idag har 

försvunnit. Witt-Brattström kritiserar Jonssons argument för vi i Sverige istället för 

det egna kulturarvet bör ta till oss det från övriga världen och menar att det inte är 

möjligt utan att ha kännedom om det egna.  Tidningen Machos redaktör Inti Chavez 

Perez skriver i en artikel i (Dagens Nyheter, 2006-07-30) att en svensk kanon skulle 

styras av ”sexism, heteronormer och rasism”. Witt-Brattström går till hårt angrepp 

mot detta och menar att det inte är skönlitteraturens sak att ”dokumentera 
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erfarenheter” och att om den grupp som skulle ta fram en eventuell kanon skulle 

bestå av människor med olika sexuell läggning, olika etnisk bakgrund samt personer 

med olika kön skulle urvalet bli svårt att göra. Witt-Brattström tar flera exempel ur 

den svenska litteraturen och visar vad som skulle hända om ”denna 

mångfaldskvoterade församling” fick välja litteratur: ”Sviker inte lesbiska Lagerlöf 

sitt uppdrag när hon med den avsuttne prästen Gösta Berling skapar ett nytt, 

kvinnovänligt mansideal? Bort med henne!”.  Slutligen menar hon, ligger det i 

skönlitteraturens natur att utöver att utveckla läsarna språkligt, kasta om 

maktordningar och ge människor chansen till upplevelser som de aldrig kommer att 

göra i verkliga livet. 

2.2 Svenskämnet – en kort historik 
Thavenius (53:1991) skriver att fram till 1700-talet dominerade latinet som det språk 

som användes i all utbildning. I början av 1700-talet började svenskan används dock i 

väldigt liten utsträckning och alltfler läroböcker på svenska ökade och under 1800-

talet blev svenskan undervisningsspråk i skolan.  1807 blev det ett eget ämne på 

schemat i läroverket men i folkskolan dröjde det fram till 1842.  Först 1856 blev det 

svenska språket och litteraturen det officiella innehållet i ämnet.  När flickskolan 

växte och flickor kunde avlägga studentexamen 1870 fick svenskämnet en stark 

ställning och litteraturläsning fick ett större utrymme.  1905 fick Sverige en realskola 

och gymnasium och för att real- och studentexamen krävdes godkänt betyg i svensk 

skrivning.  I samband med detta fick litteraturundervisningen en framträdande 

ställning i svenskämnet. 1919 blev det obligatoriskt med sexårig folkskola i Sverige 

och under åren fram till efter andra världskrigets slut infördes flertalet skolreformer 

som ledde till att en allt större del av befolkningen utbildades. 1950 lagstiftades om 

en nioårig grundskola och 1962 kom den första läroplanen för grundskolan. 

Gymnasieskolan och fackskolan fick läroplaner 1965 .  

När det gäller synen på litteraturundervisningen har den skiftat och olika 

synsätt har dominerat under olika perioder. Thavenius (57:1991) skriver att före 

1800-talet hade läsandet en mycket liten påverkan på barn och ungdomar och de 

hämtade sina värderingar hur verkliga livet.  Under seklets gång ändrats detta och de 

började få kunskaper och upplevelser genom litteraturen.  Dock menar Thavenius har 

litteraturundervisningen ända sedan den fick en mer framträdande roll i slutet av 

1800-talet återkommande kritiserats för att låta själva litteraturen stå tillbaka för 

epoker och författare.  Den litteratur som har lästs ”har haft mycket lite att säga 
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eleverna. Det har enligt kritikerna funnits en klyfta mellan litteraturens värld och 

elevernas” (Thavenius 1991:57).  Martinsson (173:1991) definierar begreppet 

litteratursyn och menar att det kan ses från två håll.  Det ena utifrån ett 

bildningsideal som talar om varför litteratur ska inkluderas i undervisningen, det 

andra; vad ska läsas, en definition av vad som är grunden för undervisningen.  Denna 

definition blir ett litteraturbegrepp som kan komma att bestämma ”vad som skall 

läsas i skolan och i någon mån även hur detta skall läsas” (Martinsson 1991:174).  Den 

som får styra över detta får också stor makt och frågan får då en annan betydelse 

enligt Martinsson.  

Runt det förra sekelskiftet intog litteraturundervisningen en stark ställning i 

svenskämnet och inom litteraturforskningen fanns två begrepp som såg på 

undervisningen på olika sätt. Det sätt som hitintills hade används var ett romantiskt-

idealistiskt, där man lagt tonvikten på författaren ”och dennes mänskliga egenskaper” 

(Martinsson 1991: 179) samt litterära verks nationella karaktärsdrag.  Den som 

införde det nya kulturhistoriska litteraturbegreppet var Schück, litteraturprofessor i 

Lund.  Innebörden av begreppet var att när man läser ett litterärt verk ska man lära 

sig något om det förflutna och den tidens kultur samt att man skulle sätta in verket i 

ett litteraturhistoriskt sammanhang.   Det kulturhistoriska begreppet infördes i 

undervisningen men blev starkt kritiserat bl. a. för att det ansågs uppmuntra lärare 

att endast undervisa i litteraturhistoria och inte låta eleverna läsa enskilda verk i sin 

helhet.  

Mellan 1905-1945 hade litteraturundervisningen på gymnasiet sin ”storhetstid” 

som Brink uttrycker det. Antalet timmar för svenskämnet ökade samtidigt som det 

fick en framträdande roll i skapandet av en nationell identitet. Detta berodde på att 

medelklassen fick större inflytande i samhället, både socialt och politiskt och för att 

bli accepterade av den gamla överklassen krävdes även att de skaffade sig en kulturell 

nationell gemenskap med denna. Den nationella litteraturen tillskrevs en stor 

betydelse och under den här perioden förändrades den litterära kanon som fanns i 

den tidens antologier väldigt lite (Brink 1991:187). Först på 1950-talet sker en 

förändring. 1955 kom första upplagan av Tideströms och Tarschys antologi Dot som 

till stor del skiljde sig från tidigare utgivna antologier. Den mest markanta skillnaden 

var att den innehöll: ”ett utvidgat litteraturbegrepp genremässigt och geografiskt” 

(Danielsson 1988:46).  
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3. Metod och material 
Här följer en redogörelse för den metod som jag har använt i uppsatsen samt det 

material som ligger till grund för den.  

Jag har valt att göra en litteraturstudie där jag har som utgångspunkt 

antologiernas litteratururval. Jag kommer att göra en kvantitativ översikt av utvalda 

antologier, jämföra deras innehåll samt titta på tidigare forskning i ämnet. I de två 

antologier som jag har valt att undersöka har jag räknat ut sidantal vad gäller de 

litterära epokernas utrymme, fördelningen av svenska och utländska författare samt 

fördelningen mellan manliga och kvinnliga författare. Resultaten finns i uppsatsens 

bilagor. Jag kommer att använda mig av fyra frågor för att besvara frågan om urvalet 

har förändrats. Dessa är: Vad lägger antologiförfattarna vikten vid i sina förord? 

Hur presenteras de litterära epokerna i respektive antologi? Vilka kvinnliga 

författare finns med i Dot respektive Dialog? Hur stor skillnad är det mellan Lgy 65 

och kursplanen i svenska från 2000.   

3.1 Undersökningens antologier 
Jag har valt att undersöka en litteraturantologi från slutet av 1960-talet och jämföra 

den med två som publicerades 2000. De antologier som finns representerade är 

utvalda utifrån att de används i undervisningen på en gymnasieskola i en 

mellansvensk stad där jag har haft flera VFU-perioder. Jag har valt att titta närmare 

på Dot:s tredje upplaga från 1967 av Gunnar Tideström och Bernhard Tarschys som 

gavs ut av Gleerups. Den kom i tre delar och behandlar litteratur från antiken fram 

till 1960-talets mitt. Dialog klassikerna av Dick Widing & Lena Schagerström gavs ut 

på Natur och Kultur 2000 och tar upp litteratur från antiken till första världskriget. 

Dialog 1900-talet av Runo Lindskog & Anna Widing Niemelä behandlar 1900-talet. 

Mellan 1955 och 1975 utkom Dot I-III i fyra upplagor. Dialog klassikerna och Dialog 

1900-talet har jag valt därför att de kom ut i början av 2000-talet och delvis visar vad 

som hänt med antologiernas urval under denna tidsperiod. Dialog-serien utkommit i 

flera olika utgåvor sedan 1980-talet och har haft en ledande ställning. Under 1980-

talet ”hette den ledande gymnasieantologin Dialog” (Englund, B 1991:203). Båda 

dessa antologier har alltså varit dominerande under längre perioder inom det 

tidsspann som jag har valt att undersöka. Till båda antologierna finns tillhörande 

litteraturhistorier. Dessa kommer inte att diskuteras i denna uppsats. Under 1990-

talet och en bit in på 2000-talet har Dialog-serien utkommit med flera antologier.  

En som samlar humoristiska texter, både äldre och nyskrivna samt en med texter från 
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Mellanöstern. Jag har valt att fokusera på vad kursplanerna i svenska från 1965 för de 

treåriga linjerna säger och jämföra dem med kursplanerna i svenska för de treåriga 

programmen som kom 2000.  

3.2 Styrdokument och antologier 
I detta avsnitt presenteras och jämförs först läroplanerna Lpf 94 med tillhörande 

kursplan i svenska och Lgy 65 i syfte att utreda skillnader och likheter när det gäller 

litteraturundervisning och förhållandet till en litterär kanon. Efter detta tas fyra 

frågeområden upp i relation till de antologier som ingår i denna undersökning.  

3.3 Lpf 94/kursplan i svenska och Lgy 65 
Här följer en sammanfattning av kursplanen för svenska i Lgy 65. Kursplanen har 

huvudmomenten: Muntlig framställning, skriftlig framställning, Språkets liv och 

utveckling, Läsning av sakprosa samt Litteraturstudium. Sammanfattningen är 

gjord på huvudmomentet Litteraturstudium och omfattar de treåriga linjerna. 

I den allmänna delen står det att svenskämnet består av de två grundstenarna språk 

och litteratur. Litteraturstudium är i Lgy 65:s allmänna del utförligt beskrivet och 

har en framträdande roll i svenskämnet.  Det övergripande målet när det gäller 

litteraturundervisning är  

 

att ge förtrogenhet med den nordiska, främst den svenska, litteraturen och dess historia samt viss 

beläsenhet i utomnordisk litteratur och kännedom om världslitteraturens viktigaste epoker och 

några av dess mest betydande verk samt att vidga och fördjupa kännedomen om olika miljöer, 

människor och problem, väcka och odla sinnet för ordets konst och främja den personliga 

utvecklingen 

 (Lgy 65:81). 

 

Vidare står det eleverna ska läsa betydelsefulla verk i översättning men ”så långt som 

kan ske på originalspråket” (Lgy 65:81) samt kortare texter ur världslitteraturen. De 

ska även få en litteraturhistorisk orientering.  

Under gymnasiets första år finns tydliga och detaljerade anvisningar för 

litteraturstudiet. Eleverna ska studera svenska texter från Strindberg till idag (läs 

1965) och texter ur världslitteraturen från 1800- och 1900-talen. Därefter följer en 

uppradning av klassiska författare och deras verk som förslag på vad eleverna bör 

läsa. Här återfinns i huvudsak svenska författare samt Dickens Oliver Twist, Twains 

Huckleberry Finn, Hemingways Den gamle och havet och Gides Pastoralsymfonien. 
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Läroplanen betonar att man bör ta hänsyn till vad eleverna har läst tidigare när man 

väljer vilka verk som ska läsas. Vidare slår man fast att valda delar ur Iliaden och 

Odysséen ska ingå.  Texter ur Bibeln, ur fornisländsk sagodiktning, ur 1600-tals 

psalmer, ur äldre svensk litteratur (Wivallius Klagovisa över denna torra och kalla 

vår) och kortare utdrag ur exempelvis Divina Commedia. Målet med läsningen ska 

vara att öva sig i att läsa och förstå skönlitterära texter och att kunna diskutera 

diktens uttrycksmedel.  

I årskurs två ska eleverna fortsätta att studera svensk och utländska litteratur 

från 1880-talet och fram till idag (läs 1965).  Upplysningstiden ska tas upp med hjälp 

av engelska och franska författare som Dafoe och Voltaire. Den svenska 1700-tals 

litteraturen ska studeras genom Dahlins Sagan om hästen. Sedan följer en lista på 

vilka författare man bör ta upp vad gäller romantiken och nyklassicismen, exempelvis 

Rousseau, Goethe, Shelley och Keats. Bland de svenska nämns Stagnelius. Studiet av 

dramatiken bör få en framträdande roll med någon av Shakespeares tragedier, 

Molière eller Ibsen. Moderna författare som Brecht och Beckett ska tas upp.  I 

händelse av att eleverna redan har läst dramatik kan man välja epik. Här nämns 

återigen Iliaden och Odyssén, isländska sagor och Cervantes’ Don Quijote. När det 

gäller den nyare litteraturen rekommenderas Lagerkvists Bödeln eller Dvärgen, 

Eyvind Johnsons Hans nådes tid eller Strändernas svall, Tjechov, Joyce, Kafka, 

Hemingway och Camus. Studiet av film som konstform rekommenderas, särskilt om 

man valt dramatiken. Två gånger förs det fram att texter ”där som är möjligt” (Lgy 

65: 83) ska läsas på originalspråk.  

På Humanistisk, samhälls- och naturvetenskapliga linjer inleds årskurs tre med 

realismen, vars tankar ska belysas genom bl a Balzac och Dickens. Även Almqvist, 

Runeberg och H.C. Andersen ska läsas. I samband med läsandet av dessa författare 

ska även studier i litteraturhistoria förekomma. Den svenska litteraturen från 1880-

talet och framåt ska särskilt studeras utifrån den kunskap som eleverna har inhämtat 

i årskurs ett. Utveckling, tema och motiv ska speciellt studeras. En enskild författare 

eller en samhällsfråga utifrån litterära verk kan även tas upp i undervisningen.  

På ekonomisk och teknisk linje betonas svensk och nordisk litteratur från 1830 fram 

till idag (läs 1965). Betoningen ska läggas på modernare litteratur, även vad gäller 

utomnordisk.  Att belysa samhällsutvecklingen, livsåskådningsdebatten och 

allmänmänskliga problem ska ingå.  Eleverna ska vägledas att på egen hand läsa 
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nyare litteratur. Att eleverna ska ta del av norsk och dansk litteratur nämns i ett 

särskilt stycke för alla tre årskurserna.  

I 1965 års läroplan för gymnasiet finns vad som går under rubriken 

Kommentarer och anvisningar för speciella kursmoment. Här följer en 

sammanfattning av innehållet. Texten ger i huvudsak anvisningar och förslag på hur 

läraren ska planera sin undervisning i litteratur. Det framhålls att läraren har stor 

frihet och för att få eleverna intresserade och man föreslår att litteratur som 

behandlar ungdoms- eller yrkesproblem kan tas upp. Exempel på sådan är enligt 

kursplanen science fiction samt natur- och reseskildringar. Ett litterärt verk ska inte 

hamna i skymundan p g a att läraren lägger för stor vikt vid  litteraturhistoria.  

Litteraturstudierna i respektive årskurs ska bygga på varandra och man betonar att 

den svenska och nordiska litteraturen inte får betraktas separat utan att man sätter 

den i ett internationellt perspektiv oavsett epok. Under årskurs tre är det upp till 

läraren att välja material till sin undervisning med hjälp av antologier, läroböcker och 

handledningar. Lärarna rekommenderas att fokusera på studiet av ett fåtal verk 

istället för en ytlig genomgång av många olika verk. Inte heller ska lyriken stå tillbaka 

för prosan och anledningen är att eleverna tros läsa mer prosa än lyrik på egen hand. 

Prosaläsning måste till stor del ske i hemmet eftersom det inte finns tid till detta på 

lektionstid. Då elevernas intresse för att läsa skönlitteratur är individuellt ska läraren 

vara tydlig med vad som är obligatorisk läsning och vad som inte är det.  

Här har jag valt att ta upp den del i Lpf 94 och de delar av Kursplan för svenska 

som kom 2000 som hänvisar till litteratur och läsning. Kurserna Svenska A och B är 

kärnämneskurser medan Litteratur och litteraturvetenskap ingår i 

kulturinriktningen på samhällsvetenskapsprogrammet och Litterär gestaltning är en 

valbar kurs. Ingen av dessa diskuteras här eftersom de inte är kärnämneskurser.  

I Lpf 94 i den allmänna delen under rubriken Mål och riktlinjer med 

underrubriken Kunskaper är ett av målen som elever ska uppnå följande:  

kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, 

självinsikt och glädje (Lpf 94).  

I Kursplan för svenska från 2000 beskrivs ämnets syfte: 

Den kulturella identiteten uttrycks bl. a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och 

bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar till 

att ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 

diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter. 

Under rubriken Mål att sträva mot står följande: 
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fortsätter att utveckla den egna läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade […] utvecklar sin fantasi och lust att 

lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer och 

stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och glädje, får 

möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att 

tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider. 

Även vikten av att känna till våra nordiska grannländer och deras språk tas upp där 

eleven: 

uppövar sin förmåga att förstå talad och skriven norska och danska och får kännedom om 

litteratur, språk och språksituation i hela Norden inklusive minoritetsspråken i Sverige. 

När ämnets karaktär beskrivs betonas att språk och litteratur bildar en helhet. 

Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Litterära, 

språksociol0giska och språkteoretiska aspekter samspelar. Detta bidrar till ett fördjupat 

språkmedvetande och insikter i hur man använder språket i olika sammanhang samt till en större 

förståelse av litteraturen och en djupare kunskap om den. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir 

meningsfullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor 

behandlas i undervisningen.  Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter 

även bilder.  

I beskrivningen av Svenska A står det att läsningen ska bidra till:  

lust och glädje, för självkännedom och för att finna det allmänmänskliga under olika tider ingår i 

kursen. 

Under Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs står följande: 

kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av 

saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer.  

Känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som har sysselsatt 

människor under olika tider.  

I kursplanen för Svenska B beskrivs läsningen på följande sätt: 

Läsning enligt elevernas önskemål ingår även i Svenska B, men litterära och andra texter fokuseras 

tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och 

framtiden. I kursen accentueras starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och 

rådande samhällsförhållanden.  

Under Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs:  

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulter samt mellan 

texter med anknytning till vald studieinriktning.  

Ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha 

stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker.  
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4. Resultat och analys 
Här lägger jag fram resultatet och analysen av min studie. 

4.1 Antologiernas förord och presentation  
Dot I:s  tredje upplaga kom 1967 och är sammanställd av Gunnar Tideström och 

Bernhard Tarschys. Den tar upp litteratur från antiken fram till svensk frihetstid 

1787. Antologin har 397 sidor och innehållet presenteras i kronologisk ordning. 

Längst bak hittar läsaren studieanvisningar på tio sidor och därefter kommer 

innehållsförteckningen. I Dot I finns även författare avbildade och de olika verken 

ackompanjeras ofta av fotografier av konstverk som hör tidsperioden till.  

I förordet betonar författarna att denna upplaga vill uppmuntra till samverkan 

med andra ämnen samt möjliggöra gruppstudium. Innehållet har en ökad kontakt 

med världslitteraturen och den tar även upp samspelet mellan litteraturen och 

bildkonsten. Chaucer har lagts till eftersom han nämns i 1965 års kursplan men 

författarna har även tagit bort litteratur som ”sällan hunnit läsas”(Tideström & 

Tarschys 1967:3). Vilken litteratur detta är framgår inte. I studieavisningarna ställer 

författarna frågor som de hoppas ska främja elevernas egna läsupplevelser. I Dot I:s 

förord beskrivs antologins innehåll och framförallt skillnaden mellan den första 

upplagan från 1955 och den tredje. Författarna fokuserar på upplägget. Till den tredje 

upplagan finns det ett studiehäfte till de enskilda texterna. Detta gäller samtliga tre 

delar. 

Del II av antologin innehåller 457 sidor. Den tar upp litteratur från europeisk 

förromantik till naturalismen. Även här presenteras innehållet i kronologisk ordning. 

I slutet finns studieanvisningar på nio sidor följt av innehållsförteckningen. Foton av 

författare och andra bilder som illustrerar de olika verken förekommer. Författarna 

betonar att denna upplaga framträder i ny gestaltning då diskussionsupplagan och 

studieanvisningarna har fått större utrymme. Viss litteratur har tagits bort eftersom 

den sällan blir läst. Ännu större vikt än i Dot I läggs vid den internationella 

litteraturen. För att spara på elevernas bokkostnader har författarna inkluderat dikter 

ur Fänrik Ståls sägner och Svenska bilder: ”ingen kan rimligen yrka på att dessa ska 

verk skall läsas i sin helhet” (Tideström & Tarschys 1968:3).  

Dot III har 462 sidor och liksom i del I och II innehåller den studieanvisningar 

på elva sidor och därefter kommer innehållsförteckningen. Antologin rymmer 

tidstypiska fotografier, fotografier av författare och bilder av konstverk och tar upp 

litteratur från 1880-talet och fram till mitten av 1960-talet. 
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Författarna inleder med att fråga sig om den litteratur som ska läsas i gymnasiet 

”skall läggas upp efter årskurser eller följa litteraturens egen utvecklingsgång” 

(1967:3). De kommer fram till det senare efter att ha diskuterat det med flertalet 

lärare.  Följaktligen menar de att antologin kan läsas både första och sista året på 

gymnasiet. Dock är vissa texter markerade med en asterisk eftersom dessa är 

lämpliga för studenter som läser första året. För att antologin ska vara lättförståelig 

när det gäller vad som har hänt inom litteraturen har författarna satt rubriker som är 

utmärkande för de olika epokerna. Tideström och Tarschys tar även upp hur de har 

gått till väga när de har gjort sitt urval. De framhåller att de har försökt att spegla de 

viktigaste händelserna under det senaste århundradet. De har strukit en del från 

föregående upplagor och tagit med en del nytt eftersom de anser det vara viktigt att 

”en antologi för ungdom leder fram till vår egen kultursituation, vår tids debatt” 

(1967:3). Vidare berättar de att de har utelämnat verk som brukar läsas i hela klassen. 

Här nämns exempelvis Mäster Olof, Hemsöborna, Jerusalem och Nässlorna 

blomma. Att det inte finns information om författare och litterära tidsperioder i 

boken förklarar Tideström och Tarschys med att det finns flertalet litteraturhistorier 

att tillgå för den som är intresserad. De avslutar med sin egen förhoppning vad gäller 

läsandet av skönlitteratur; att den ska ge möjlighet till eftertanke och glädje. 

Dialog Klassikerna sammanställda av Dick Widing och Lena Schagerström har 

352 sidor och innehållet presenteras i kronologisk ordning med 

innehållsförteckningen längst fram. Efter varje epok finns två sidor med textfrågor 

och fördjupningsuppgifter.  

Bilder i både i färg och svartvitt av författare och konstverk illustrerar texterna. I 

förordet påpekas att denna antologi hör samman med Dialog Klassikerna 

Litteraturhistoria eftersom läsarna där får möta författare och texter innan de 

presenteras tillsammans med litteraturhistorien. Widing och Schagerström har valt 

att koncentrera sig på europeisk prosa och lyrik från antiken och fram till första 

världskriget. Det är de klassiska författarna och de olika epokernas ”förnyare och 

stilbildare”(2000:7) som står i centrum. Då författarna anser det svårt att få plats 

med drygt två tusen års litteratur har de avgränsat sig till den västerländska och 

hänvisar till Dialogs andra antologier som tar upp utomeuropeisk litteratur.  I 

förordet kommenterar författarna även översättningen av verken. De utländska 

klassikerna har nyöversatts och fått ”nytt liv” medan de svenska, som exempelvis 

Steirnhielm fortfarande bär ”sin tunga språkliga 1600-tals dräkt” (2000:7). 
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Skillnaden är enligt författarna, att de utländska klassikerna på så sätt blivit läsliga 

även för dagens elever. Detta i sin tur leder till att kulturarvet förs vidare.  

Dialog 1900-talet av Rune Lindskog och Anna Widing Niemlä har 352 sidor och 

innehållet presenteras kronologiskt med innehållsförteckningen först. I slutet av 

boken finns uppgifter och fördjupningsuppgifter på13 sidor. Bilder ur filmer och av 

konstverk i både i färg och svartvitt illustrerar texterna.  

Antologin tar upp texter och händelser från 1900-talet ur den ”moderna 

västerländska litteratur- och kulturhistorien”. Förutom litteratur har man även 

inkluderat musik, film och konst eftersom de anses ha haft beröringspunkter med 

litteraturen, speciellt under modernismen. Lindskog och Widing Niemlä har gjort en 

tematisk antologi och de påpekar att urvalet till viss del är subjektivt.  Vissa namn har 

försvunnit medan andra har lagts till.  Författarna menar att det som en gång sågs 

som ”radikalt och nyskapande” (2000:7) idag tillhör det klassiska. Slutligen säger 

man sig ha förhoppningen att antologin ska guida dagens gymnasister genom 1900-

talet och ge dem möjlighet att förstå detta sekel. 

4.2 Urval och utrymme av epoker och författare  
Antiken  

I Dot ägnas antiken hela 63 sidor med en bred representation av tidens författare och 

deras verk (7,86 procent). I Dialog Klassikerna från 2000 är antiken representerad 

med fem författare på 33 sidor, vilket blir 6,78 procent. Båda har med längre avsnitt 

ur Homeros Illiaden och Odyséen. Ur Illiaden har båda antologierna med avsnittet 

om Hektor och Andromache (i olika översättningar). Ur Odyséen har man valt olika 

avsnitt. De författare som finns med i urvalet i respektive antologi är detsamma 

förutom Aisopos, som endast förekommer i Dialog klassikerna. Båda antologierna 

har med Sapfo. I Dot finns två dikter och i Dialog klassikerna finns tre.  

Medeltid 

Antologierna skiljer mellan europeisk medeltid och svensk/nordisk sådan. Dot ägnar 

hela 123 sidor åt den europeiska medeltiden och 37 sidor åt den isländska litteraturen 

(19,99 procent) medan Dialog Klassikerna ger den europeiska medeltiden 20 sidor. 

Den svenska och isländska får också 20 sidor (8,21 procent). I förordet till Dot I 

betonar författarna att man tagit med Chaucers Prologen till Canterburysägner då 

1965 års kursplan anser att den ska finnas med i undervisningen. Chaucer finns dock 

inte med i Dialog klassikerna. Ur den europeiska medeltiden är det endast Dante 

med sin Divina Commedia och Tristan och Isolde som finns representerad i båda 
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antologierna. Dock skiljer de sig åt när det gäller var man väljer att placera olika 

författare. Petrarca och Villon hamnar under rubriken renässans och reformation i 

Dot medan de tillhör europeisk medeltid i Dialog klassikerna. 

Renässans 

I Dot I får renässansen och reformationen (samlade under en rubrik) 35 sidor (4,36 

procent). Urvalet skiljer sig mycket åt mellan Dot och Dialog. Shakespeare är den 

författare som får mest utrymme med fem sidor i Dot och utdrag ur fem olika pjäser 

(Som ni behagar, Romeo och Julia, Mycket väsen för ingenting, Köpmannen från 

Venedig och Stormen) Dock finns ingen av sonetterna med. Här skiljer sig Dialog 

Klassikerna genom att på tre sidor ta med endast två sonetter (Evig sommar och 

Som en våg). Ingen av Shakespeares pjäser finns med i urvalet. Förutom Shakespeare 

är det endast Cervantes som finns med i båda antologierna med utdrag ur Don 

Quijote. I Dot blir det fem och en halv sida och i Dialog nästan tre sidor. Renässansen 

och 1600-talet får sammanlagt 15 sidor i Dialog (3,08 procent). I Dot finns betydligt 

fler författare från denna period med som Petraca, Machiavelli och Rabelais medan 

Dialog har valt att koncentrera sig på några få. Här finns den kvinnliga diktaren 

Gaspara Stampa med medan Petraca endast nämns i inledningen till perioden som en 

av de stora diktarna.  

Upplysningen 

Båda antologierna har med utdrag ur Swifts Gullivers resor.  Även Voltaire finns med 

i båda med utdrag ur Filosofiskt ficklexikon.  Utdrag ur Rousseaus Émile finns med, 

dock har man valt olika stycken. Nordenflycht finns även hon med i båda men med 

olika dikter. I Dot får upplysningen 29 sidor (3,62 procent) och i Dialog 27 sidor 

(5,54 procent). 

Romantiken 

I Dot är avsnittet om romantiken indelat i två delar, en europeisk som tilldelas 15 

sidor och en svensk som får hela 99 sidor (14,21 procent). Dot:s  europeiska del 

fokuserar till stor del på de tyska romantikerna.  Endast två av de 15 sidorna tillägnas 

Byron och Keats samt en sida åt den danske diktaren Oehlenschläger, resten består 

av tyska författare. Goethe, Schiller och MacPherson hittar man istället under 

rubriken europeisk förromantik och nyhumanism. De svenska romantikerna i urvalet 

är var och en representerade med flera verk. Stagnelius, Geijer och Tegnér är de som 

får mest utrymme.  Av Tegnér finns fjorton dikter med. 
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I Dialog Klassikerna får romantiken 36 sidor men även här har man skilt på de 

europeiska och svenska författarna och under rubriken Svenskt 1800-tal finns dessa 

representerade på 25 sidor, vilket sammanlagt blir 61 sidor (12,53 procent). Bland de 

europeiska författarna finns fem verk av Goethe, utdrag ur Scotts Ivanhoe, en dikt av 

Poe samt tre kvinnor - Wollstonecraft Shelley, Austen och Charlotte Brontë och 

Bremer. Tegnér får två dikter (Det eviga och Mjältsjukan) som också finns med i Dot, 

av Geijer finns två (På nyårsdagen 1838 och Den lilla kolargossen) vilka även hittas i 

Dot. Stagnelius är den författare som får mest utrymme med fyra dikter (Grymt 

verklighetens hårda band mig trycka, Näcken, Endymion, Till förruttnelsen) varav 

endast den första inte finns med i Dot.  Bland de svenska 1800-talsförfattarna finns 

en kvinna med och det är Bremer. Jämför man Dot med Dialog Klassikernas urval 

vad gäller romantiken kan man se följande. De tyska romantikerna får ett mycket 

större utrymme i Dot där man hittar tio stycken (den förromantiska perioden 

medräknat). Den ende som finns med i Dialog Klassikerna är Goethe. Däremot 

ägnas den engelskspråkiga litteraturen stort utrymme, dock återfinns varken Keats 

eller Byron. Tre svenska författare finns med i Dot som inte är med i Dialog 

Klassikerna, nämligen Wallin, Atterbom och Hedborn.  

1900-talet 

När det gäller en jämförelse mellan vilka verk som finns med i de båda antologierna 

från sekelskifte finns det en relativt stor skillnad. I bådas urval finns litteratur från 

1900-talet, i Dot III fram till 1960-talets början medan Dialogs urval sträcker sig 

fram till 1990-talets mitt. Dot ägnar författarna från 1880-talet och fram till början av 

1960-talet 438 sidor, vilket blir 54,61 procent av det totala antalet sidor i del I-III. 

Dialog 1900-talet består av 331 sidor, vilket blir 67,97 procent av det totala antalet 

sidor Dialog Klassikerna och Dialog 1900-talet. Flertalet av författarna från den här 

tiden återfinns i båda antologierna.  Dot:s urval är betydligt utförligare än Dialogs 

när det gäller författare från förra sekelskiftet fram till 1960-talet.  I Dot är 

författarna indelade i flera rubriker än i Dialog. De icke svenska författarna återfinns 

under rubrikerna utländska impulsgivare och utländsk modernistisk lyrik.  Här finns 

Proust, Joyce, Kafka, Hemingway, Apollinaire och Eliot. Dessa finns även i Dialog 

även om urvalet av verk skiljer sig åt. Endast Joyces Odysseus finns med i båda men 

utdragen ur verket är olika. Sammanlagt finns 26 utländska författare med ifrån 

1900-talet, varav tio är nordiska och alla utom två (beroende på om man väljer att 

räkna Eliot som amerikan eller engelsman) är europeiska. I Dot III finns allt som allt 
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67 författare. I Dialog 1900-talet finns det 35 utländska författare, varav sex är 

nordiska och tolv utomeuropeiska (två latinamerikanska och tio amerikanska). I hela 

antologin finns 60 författare. Ser man till de svenska författare som finns 

representerade i Dot III är de 6o stycken.  Flera av författarna, som Strindberg med 

utdrag ur sju av sina verk på 19 sidor, får stort utrymme. Även Heidenstam, Fröding 

Karlfeldt, Lagerlöf och Levertin får 74 sidor att dela på.  Lite längre fram i antologin 

är det framförallt tre författare som tilldelas ett stort sidantal jämfört med övriga 

svenska författare. Lagerkvist får 17 sidor, Södergran sju och Ekelöf elva. I Dialog 

1900-talet finns inte Strindberg Heidenstam, Fröding och Karlfeldt med eftersom de 

är representerade i Dialog Klassikerna där Strindberg får 15 sidor, Heidenstam fem, 

Fröding sex och Karlfeldt två sidor. I Dialog 1900-talet påträffas 24 svenska 

författare (åtta publicerades efter 1960-talet). Lagerkvist får åtta sidor, Ekelöf får två 

sidor men Södergran finns varken med i Dialog Klassikerna eller i Dialog 1900-talet. 

4.3 Kvinnlig respektive manlig representation  
Jämför man de två antologierna är skillnaden vad gäller antalet kvinnliga författare 

som finns representerade relativt stor. Tittar man på antiken finns Sapfo med i båda 

med tre dikter i vardera, dock är de utvalda dikterna inte desamma.  Från medeltiden 

finns den heliga Birgitta med i båda. Hon har fått mer utrymme i Dot med sex sidor 

jämfört med i Dialog där hon endast får två. Under rubriken renässans och 

reformation i finns inga kvinnor representerade i Dot medan Dialog har med den 

italienska poeten Gaspara Stampa från samma period. Från 1700- och 1800-talet 

finns det i Dot endast tre kvinnliga författare, nämligen Hedvig Charlotta 

Nordenflycht, Anna Maria Lenngren och Fredrika Bremer. Bremer ägnas dock hela 

nio sidor medan hon i Dialog får två sidor och då endast med några få citat. Även 

Lenngren får stort utrymme i Dot med 15 sidor. I Dialog blir det fyra sidor. Ser man 

på samma tidsperiod i Dialog är kvinnorna betydligt fler. Här finns förutom de nyss 

nämnda Mary Wollstonecraft Shelley, Jane Austen, Charlotte Brontë, Harriet 

Beecher Stowe, Emily Dickinson och Victoria Benedictsson. Dot:s  tredje del som till 

största delen behandlar 1900-tals författarna fram till 1960-talets mitt är den del där 

det återfinns flest kvinnliga författare.  Hela åtta av de 14 finns här på sammanlagt 39 

sidor av totalt 1268 sidor. Ser man till antalet sidor de kvinnliga författarna får i alla 

tre delarna blir det 84,5 sidor totalt. Två av dessa är européer (Sapfo och Sachs) 

medan två är nordiska (Undset och Sandel) resten är svenskar. Lagerlöf är den som 

får mest utrymme av samtliga kvinnliga författare i Dot med sina 23 sidor, följd av 
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Boyes 14 sidor. Åkesson hör till de kvinnor som får representera 1960-talet med 

dikten Äktenskapsfrågan I. Dot I-III delar in de olika epokerna och tidsperioderna i 

sammanlagt 32 stycken. I studieanvisningarna finns frågor på dessa och där återfinns 

nio frågor på kvinnliga författare. 

I Dialog finns 28 kvinnliga författare fördelade på 115 sidor av totalt 704 sidor. 

På arbetssidorna är samtliga kvinnliga författare representerade och dessutom finns 

det fördjupningsfrågor på Sapfo, Den heliga Birgitta, Fredrika Bremer, Victoria 

Benedictsson och Selma Lagerlöf.  

Ser man till antalet kvinnliga 1900-talsförfattare är de betydligt fler i Dialog. 

Det beror till viss del på att antologin sträcker sig över hela 1900-talet medan Dot:s 

urval sträcker sig fram till 1965. Men det finns även differenser när det gäller urvalet 

under 1900-talets första hälft. Båda antologierna har med Cora Sandel och Karin 

Boye men sedan skiljer de sig åt. Medan Dot låter Elin Wägner, Sigrid Undset, Edit 

Södergran, Nelly Sachs och Sonja Åkesson representera de kvinnliga författarna, 

återfinns i Dialog Virginia Wolf, Kathrine Mansfield, Gabriela Mistral, Simone de 

Beauvoir, Moa Martinson, Karen Blixen och Maria Wine som företrädare för den 

kvinnliga litteraturen under den här perioden (här utgår jag ifrån när de först 

publicerades).  Dialogs urval inkluderar även Toni Morrison, Margret Atwood, Maria 

Wine, Kristina Lugn, Kerstin Ekman och Inger Edelfeldt som exempel på kvinnliga 

författare som har vunnit erkännande efter 1965. Det finns alltså fler kvinnliga 

författare i Dialogs två antologier. I Dot I-III finns det totalt elva kvinnliga författare 

medan det i Dialog finns 29. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga författare 

ser följaktligen ut på detta sätt: Dot I-III har 4,42 procent kvinnliga och 95,58 

procent manliga författare. Dialog Klassikerna tillsammans med Dialog 1900-talet 

har 24,79 procent kvinnliga och 75,21 procent manliga författare. 

Idag finns det mycket kritik riktad mot utformningen av skolantologier för att få 

kvinnor är representerade. Brink tar upp frågan och menar att andelen kvinnor var 

lika låg och till och med lägre i antologierna efter 1945 och fram till 1990-talet. 

Antologiförfattare har uppgivit att anledningen till det är att de har varit tvungna att 

öka den utländska litteraturen samt den för 1900-talet och skulle de då även ta med 

fler kvinnor skulle volymerna bli för stora (Brink 1991:193). Gunilla Molloy 

(2003:308) skriver att problemet även ligger i skolans undervisningstraditioner och 

hänvisar till den amerikanska forskaren Mellin McCrackens studie som granskar 

vilken skönlitteratur som amerikanska 14-åriga skolflickor fått välja mellan. Enligt 
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studien är kvinnor underrepresenterade i den skönlitterära skolkanon som 

domineras av manliga författare.  Danielsson kritiserar Dot:s urval av kvinnliga 

författare på följande sätt: ”Beträffande kvinnorepresentationen ger utgivarna således 

inte prov på något nytänkande, ”(1988:50). Vidare anser Danielsson att även om flera 

av verken som finns med i Dot återger kvinnors liv är det på ett traditionellt sätt och 

hon tycker att betydligt fler namn som Austen, Dickinson, Wolf eller Colette borde ha 

funnits med i urvalet. (1988:250, 63). Brink skriver att en kanon är en: ”auktoriserad 

skrift som tillskrivs högre värde än andra skrifter” (1991:185) och menar att verken 

som ingår i en sådan är de som ger en godtagen bild av litteraturens historia men att 

kvinnliga litteraturforskare och kritiker hävdar att p.g.a. att det finns så få kvinnor är 

den bilden endast godtagen av män. Brink anser också att om det ska ske någon 

förändring vad gäller att få in fler kvinnliga författare i skolans litteraturstudium 

måste den kronologiska ordning som man idag ofta studerar de litterära epokerna i 

ändras. Det sättet gynnar de traditionella (manliga) författare som under väldigt lång 

tid ansetts stora. Brink föreslår ett tematiskt studium då det tematiska värdet i texten 

sätts före ”dess oomtvistliga litterära storhet (1991:193). Det finns dock 

litteraturforskare som har försökt att ändra på snedfördelningen av manliga och 

kvinnliga författare i antologier. 1995 gav Birgitta Svanberg och Ebba Witt-

Brattström ut en antologiserie i flera band Hundra skrivande kvinnor, som enbart 

ger exempel på kvinnliga författare genom historien.  

4.4 Sammanfattning och jämförelse av styrdokument 
Lgy 65 är detaljerad och specifik när det gäller vilken litteratur som eleverna bör läsa 

och i vilken årskurs de ska göra det.  Bestämda författare från de olika epokerna 

nämns. Det finns en tydlig struktur där läroplanen talar om i vilken ordning epoker 

och författare bör läsas och att litteraturstudiet i de tre årskurserna bygger på 

varandra. Det finns vissa skillnader i vilken litteratur som rekommenderas i årskurs 

tre beroende på vilken linje eleven valt. På humanistisk, samhälls- och 

naturvetenskaplig linje nämns särskilt realismen och vikten av att studera tillhörande 

litteraturhistoria. Undervisningen ska bygga på vad eleverna läst i årskurs ett vad 

gäller svensk litteratur från 1880-talet och framåt. På ekonomisk och teknisk linje 

framhålls svensk och nordisk litteratur från 1830 och fram till 1965. Särskilt viktig är 

den moderna litteraturen.  Lgy 65 betonar läsandet av den nordiska litteraturen och 

framförallt då den norska och danska. Att i så stor utsträckning som möjligt läsa 

texter på deras originalspråk anses vara betydelsefullt.  I kursplanen i svenska från 
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2000 nämns inga specifika författare, verk eller litterära epoker. Sammanfattningsvis 

är kulturell identitet; att tillägna sig litteratur från olika tider och kulturer, att 

utveckla en beläsenhet vad gäller svensk, nordisk och internationell litteratur, att 

kunna tolka både text och bild centrala teman i litteraturundervisningen.  I Svenska 

A ligger tyngdpunkten vad gäller läsning på att genom självkännedom hitta ”det 

allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider…” Svenska B ska ”bredda och 

fördjupa innehållet i A-kursen.  Här betonas att litteraturen ska användas som en 

kunskapskälla och texterna som läses ska ha en förankring i den tid och de 

samhällsförhållanden de återger. Den största skillnaden mellan kursplanerna från 

2000 och den som kom 35 år tidigare ligger i beskrivningen av vad som ska studeras. 

Medan Lgy 65 ger exempel på epoker, författare och verk som bör läsas och även när 

de bör läsas finns inget av detta med i dagens kursplaner i svenska. I Lgy 65 finns 

även ett avsnitt med kommentarer och anvisningar för speciella kursmoment där 

lärarna får hjälp att planera sin undervisning. En annan skillnad är att man 1965 

studerade litteratur under samtliga tre år på gymnasiet. I Svenska C som läses under 

tredje året är undervisningen inriktad på muntlig och skriftlig kommunikation och i 

dess kursplan nämns inget om läsandet av skönlitteratur. Att eleverna skulle läsa 

skönlitterära verk och texter på respektive originalspråk tas upp i 1965 års kursplan 

medan detta inte nämns i den från 2000.  Ser man till likheterna mellan 

kursplanerna, betonar båda att språk och litteratur bildar en helhet. Att eleverna ska 

kunna läsa och förstå norska och danska och vara bekant med litteratur därifrån och 

övriga norden framgår tydligt i båda läroplanerna. Dagens läroplan inkluderar även 

minoritetsspråken i Sverige i denna del. I Lgy 65 och i kursplaner för svenska skiljer 

sig målen för undervisningen i litteratur åt men det är också här de största likheterna 

finns. Det övergripande målet för svenskundervisning i Lgy 65 talar om att ge 

eleverna kunskaper i den svenska, nordiska litteraturen samt världslitteraturen och 

dess epoker.  Tittar man på hur Kursplanen för svenska från 2000 uttrycker sig står 

det att eleverna ska skaffa sig bildning i svensk, nordisk och internationell litteratur. 

Vidare står det i Lgy 65:s mål för svenskämnet att genom att känna till olika miljöer, 

människor och problem ska känslan för språket väckas och på det sättet ska den 

personliga utvecklingen gynnas. Även i kursplanen i svenska från 2000 kan man hitta 

en liknande formulering som lyder: ”Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan 

bidra till mognad och personlig utveckling” (Kursplanen för svenska). Lgy 65 ställer 

upp två mål: Betydelsefulla verk ska läsas i översättning och när det går på 
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originalspråket, och eleverna ska även få en överblick över litteraturhistorien.  I 

kursplan från 2000 är målet med undervisningen inriktad på att väcka elevers läslust 

och att de självständigt ska kunna granska och tolka texter. Det blir tydligt att Lgy 65 

efterfrågar särskilda kunskaper i litteratur och att viss litteratur är obligatorisk 

medan annan inte är det. Läraren ska även ta hänsyn till vad eleverna tidigare läst 

och viss litteratur måste läsas i hemmet eftersom det inte finns tid under lektionerna.  

4.5 En övergripande jämförelse av antologierna 
Dot I-III har en kronologisk ordning liksom Dialog Klassikerna medan Dialog 1900-

talet har en tematisk indelning. Både Dialog klassikerna och Dialog 1900-talet 

inleder varje epok respektive litterär period med en kort beskrivning av densamma. 

Likaså finns en kort presentation av varje författare. I Dot förekommer ingen 

introduktion till epoker eller författare. De tre delarna i Dot innehåller flertalet texter 

på originalspråk. Detta överensstämmer väl med 1965 års läroplan för gymnasiet där 

det framgår att texter bör läsas på originalspråket där det är möjligt. I del I och II är 

de stora tyska författarna Goethe och Schillers verk återgivna på tyska, ibland med 

den svenska översättningen intill. Detta gäller även Luther och en mängd tyska 

diktare som finns representerade.  Originaltexter på engelska återfinns hos 

Shakespeare, Donne och Keats, också dessa med svensk översättning intill.  

Baudelaires L’albatros och Voltaires Madrigal med översättningar är de enda 

franskspråkiga inslagen.  De nordiska författare som finns med i urvalet återges 

samtliga på sina originalspråk. I Dialog klassikerna och Dialog 1900-talet är en 

övervägande majoritet av texterna i svensk översättning. Det förekommer dock 

undantag. Två av Shakespeares sonetter finns först i svensk översättning följda av 

engelskans original. Av Goethes fyra dikter finns en på tyska ackompanjerad av den 

svenska översättningen. Även Burns Min älskling finns på engelska. Bland 1900-

talsförfattarna är det endast T S Eliots De dödas begravning som återges både på 

svenska och på engelska. De nordiska författarna som finns med i Dot återfinns inte i 

Dialogs urval. Detta trots att det står i strävansmålen i kursplanen för svenska att 

eleverna” får möjlighet att utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och 

internationella verk”. Längst ned på varje sida i Dialog finns förklaringar till ord som 

förmodas vara svåra att förstå eller gammalmodiga. I Dialog 1900-talet finns en 

rubrik med titeln musik och film där Satie, Buñuel och Bergman finns med. 

Filmskapare eller kompositörer nämns inte Dot I-III.  Ser man till antalet 

svenskspråkiga respektive utländska författare(då har jag även räknat de nordiska 
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författarna som utländsk) är fördelningen nästan jämn i Dot I-III, nämligen 50,73 

procent svenska författare och 49,27 procent utländska författare. I Dialog-serien 

finns det 36,11 procent svenska och 63,89 procent utländska författare.  
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5. Diskussion  

I detta avsnitt sammanfattas och jämförs dels, styrdokumenten, dels antologierna.  

Visar då svaren på de frågor som jag har ställt i min uppsats på någon förändring i 

antologiernas urval? Ja, till viss del. Jag är även medveten om att Dot:s tre delar har 

ett mycket större sidantal än vad Dialog har men trots detta täcker de fram till 1960-

talet samma tidsperiod. Bland de epoker som jag har valt att studera i den här 

uppsatsen är det några författarskap får väldigt olika utrymme i de båda 

antologierna. Antiken är den epok som har flest likhetstecken vad gäller urval (nästan 

identiskt) och medan det är stor skillnad på sidantalet blir skillnaden inte särskilt stor 

räknat i procent.  I Dot får antiken 30 sidor mer jämfört med i Dialog vilket endast 

blir 7,86 % mot 6,78 %. Den epok där den största skillnaden finns är medeltiden. I 

Dot får den 19,95% men i Dialog endast 8,21 %. Det som har försvunnit ur den 

modernare antologin är till största delen den svenska litteraturen. Den enda som 

finns med i båda är Den heliga Birgitta medan den religiösa litteraturen och 

landskapslagar har fått stryka på foten i Dot.  Frågan är om man kan dra slutsatsen 

att medeltidens litteratur inte ter sig lika intressant idag som den var på 1960-talet?  

Shakespeare anses av många inom litteraturens värld vara en av de allra största 

och Bloom skriver följande: ”Shakespeare och Dante utgör centrum i vår kanon 

eftersom de överträffar alla andra västerländska författare”(2000:59). Det är därför 

anmärkningsvärt att Shakespeare tillmäts så olika betydelse beroende på antologi. 

Dot:s urval är enbart koncentrerat till pjäserna medan Dialog endast har med två av 

sonetterna. Shakespeare får således förhållandevis litet utrymme i en antologi som 

bemödar sig om att ha ”ett representativt urval av den klassiska europeiska 

litteraturen, med tonvikt på de olika epokernas förnyare och stilbildare” (2000:7). 

För att en antologi som Dialog ska kunna hävda detta, ter sig ett så magert urval som 

det den presenterar av Shakespeare mycket märkligt. De som för första gången möter 

Shakespeares författarskap kan inte få intrycket att han ses som en av västvärldens 

största pjäsförfattare.   

Romantiken får 52 sidor mer i Dot och där är det de tyska romantikerna som 

dominerar den europeiska delen medan Dialogs urval nästan enbart innehåller 

engelskspråkiga verk. Här har det alltså skett en förskjutning från det tyska i Dot:s 

urval till det engelskspråkiga i Dialog. Procentuellt blir skillnaden docka bara 14,21% 

i Dot mot 12,53% i Dialog. Under de 33 år som går mellan utgivningarna av de båda 

antologierna blir den engelskspråkiga litteraturen och språket alltmer dominerande 
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något som jag tydligt tycker mig se när jag jämför urvalet och endast Goethe finns 

kvar som representant för de tyska romantikerna. För övrigt är Günther Grass och 

Franz Kafka de enda tyskspråkiga författarna som förekommer i Dialog. Den stora 

skillnaden mellan urvalet i de båda är dock att i Dialog är romantiken den period där 

de kvinnliga författarna för första gången får mer utrymme. Mary Wollstonecraft 

Shelley, Jane Austen och Charlotte Brontë är idag kända för en stor läsarskara och är 

välkända namn när man talar om litteratur från 1700- och 1800-talet. Här har det 

alltså skett en förändring av vad som anses vara representativ litteratur från den här 

tiden och idag är dessa författare starkt förknippade med den romantiska perioden.   

Bergsten och Elleström (2004:34) skriver om den urvalsprocess som sker när 

antologiförfattare ska göra sitt urval och menar att dessa är ganska konservativa 

eftersom de tittar mycket på tidigare urval och hur mycket utrymme epoker och 

författare har tilldelats. Som exempel tar de två handböcker utgivna med 75 års 

mellanrum. Illustrerad svensk litteraturhistoria från 1913 och Den Svenska 

Litteraturen från 1988.  Jämförelsen mellan hur stort utrymme romantiken och dess 

författare får visar enligt Bergsten och Elleström att antalet sidor är ungefär 

detsamma i de båda böckerna.   

1900-talet tilldelas en hel bok i vardera antologiserien och här är differensen 

större i hur mycket utrymme 1900-tals litteraturen får. I Dot blir det 54,61% och i 

Dialog 67,97 %.  Återigen beror ökningen till viss del på att Dialogs del om 1900-talet 

sträcker sig nästan 40 år längre in på seklet än vad Dot gör. Något som slår mig när 

jag räknar ut hur många svenska författare som finns med i Dot I-III jämfört med de 

utländska är att det är nästan 50 procent av vardera. Detta trots Lgy 65:s direktiv om 

att eleverna bör få ”en förtrogenhet med den nordiska, främst den svenska, 

litteraturen”. På den punkten skiljer sig alltså urvalet i Dot gentemot vad läroplanen 

förespråkar genom att de svenska författarna får lika mycket utrymme som de 

utländska. I Dialog Klassikerna och i Dialog 1900-talet finns sammanlagt 36, 11 

procent svenska författare och 63,89 procent utländska. Något som jag finner 

märkligt är att Edit Södergran inte finns med i Dialog 1900-talet trots att hon i 

introduktionen av antologin nämns som en av dem som gick i spetsen för 

modernismens utveckling i Sverige. I Dot III ges Södergrans dikter sju sidor och jag 

finner ingen rimlig förklaring när jag tittar till andra författare som även de var 

framträdande under modernismen, många av dessa finns nämligen med i Dialog. 
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Som det framgår i min jämförelse mellan läroplanerna i svenska från 1965 och 

år 2000 finns det betydande skillnader. Med sina tydliga riktlinjer för 

litteraturstudiet på gymnasiet kan man tolka det som en vilja att fostra eleverna till 

att läsa vad som ansågs vara god litteratur. Läroplanen nämner visserligen att bl.a. 

science fiction och reseskildringar som tar upp ungdoms- och yrkesproblem kan läsas 

men den övriga litteraturlistan innehåller enbart välrenommerade namn. Vidare 

finns även en tydlig struktur där litteraturstudiet i de olika årskurserna bygger på 

varandra och där en röd tråd är synlig. Förslag på vilken litteratur som lämpar sig för 

de olika linjerna finns också med. Kursplanen från 2000 ger en mer övergripande 

bild litteraturstudiet. I A-kursen ska läsningen av litteratur vara: ”en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje” (Kursplan för svenska). Magnus Persson menar att 

det i ”A-kursen är det svårt att hitta några spår av kanon. Den litterära och 

litteraturhistoriska bildningen tycks koncentrerad till den högre B-kursen” 

(2007:148).  I B-kursen blir även det som kan tolkas som syftningen till en kanon mer 

tydlig när läroplanen talar om att eleven ska tillägna sig kunskaper om ”centrala 

svenska, nordiska och internationella verk” (Kursplanen för svenska). Skillnaden 

mot kursplanen från 1965 blir i det här ljuset inte så olik dagens kursplan även om 

kanontanken inte är lika explicit.  Lärarna som undervisar i dagens gymnasieskola 

har därför både ett större ansvar och en större frihet när de väljer vilken litteratur 

som ska läsas. En följd av detta måste rimligen bli att litteraturstudiet ser olika ut 

beroende på lärarens kunskaper och intresse. En lärare kan välja litteratur ur ett brett 

perspektiv och ta med både klassiska verk och modern litteratur men det kan även bli 

något av ett lotteri där undervisningen inte sätts in i ett sammanhang och blir 

knapphändig. Sett ur det perspektivet, finns det då behov av en litterär kanon? Att 

diskussionen har återkommit är förståeligt. En fördel med införandet av en kanon 

skulle kunna vara att eleverna får en gemensam kulturell plattform att stå på. Genom 

att slå fast vilka författare och verk som skolan ska undervisa i blir det också lättare 

att göra en rättvis bedömning av elevernas kunskaper. Även nationella prov i svenska 

skulle kunna innehålla en litteraturdel.  

Det som talar emot en litterär kanon är att våra kunskaper inom litteratur skulle 

likriktas och det finns naturligtvis en poäng med att vi bär med oss olika kunskaper 

från litteraturhistorien och det pluralistiska är en viktig del i skapandet och 

upprätthållandet av ett demokratiskt samhälle. I Kursplan för svenska står det att 

svenskämnets syfte är att: ”ge eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till 
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kulturarvet…” Här frågar jag mig om det om det inte är bra att definiera vad vårt 

kulturarv består av och i relation till det se betydelsen av den klassiska kanoniserade 

litteraturen och dess epoker. Antiken är ett bra exempel. De antika dramernas 

dramaturgi har använts av författare i alla tider, exempelvis i Shakespeares dramer, 

och används än idag i både litteratur, film och i tv-såpor. Bör vi då inte känna till hur 

detta kommer sig? De stora (till största del västerländska) författarna har påverkat 

vårt sätt att se på omvärlden och hur vi uppfattar oss själva, våra värderingar och vårt 

sätt att leva. Jag är medveten om en stor del av vårt samhälle idag har andra 

referensrama när det gäller kulturarv och att jag till viss del inskränker mitt 

perspektiv. Just därför finns det ingen anledning att stänga ute litteratur från andra 

delar av världen eller ge kvinnliga författare mindre plats i kanon. Mångfalden i en 

kanon är viktig och ska den hållas levande måste diskussionen om dess innehåll vara 

konstant. Wikström (Sydsvenskan, 2006-07-22) föreslår införandet av en traditionell 

kanon med enbart svensk litteratur eftersom det skulle ge alla ungdomar oavsett 

kulturell och social bakgrund chansen att ta del av de svenska klassiska författarna 

och vårt kulturarv. Rudbeck (Sydsvenskan, 2006-08-07) talar om en kanon som en 

”medborgerlig plikt” och att den skulle ”dödförklara litteraturen”. Kanske är det så 

och då går meningen med en kanon förlorad. Kanske har Jonsson (Dagens Nyheter, 

2006-07-26) rätt när han menar att det redan finns en levande kanon tack vare 

skolor, bokförlag, bibliotek, akademier och övriga som arbetar med litteratur och att 

mångfalden i litteraturen på så sätt hålls levande. Flera av debattinläggen ifrågasätter 

varför det ska vara en enbart svensk litteraturkanon och menar att den utländska 

litteraturen är lika viktig. Frågan om vem som ska välja ut litteraturen som ska finnas 

med i kanon återkommer flera av författarna till och detta är kanske själva 

kärnfrågan i kanondebatten. Klart är i alla fall så länge debatten om införandet av en 

litterär hålls levande finns det också möjlighet att ifrågasätta och revidera vilka 

författare som bör finnas med. Kanske är det inte meningen att vi ska fastställa en 

lista utan se den ständigt pågående debatten som en förutsättning för att främja 

läsandet av litteratur, oavsett om var den kommer ifrån och vem som har skrivit den.  

Har det då skett någon förändring i antologiernas urval under de dryga 30 år 

(1967 – 2000) som har gått mellan utgivningarna? Jag har tidigare gått igenom de 

stora skillnaderna vad gäller vissa epoker och dess författare. Sammanfattningsvis 

kan sägas att Dialog-seriens omfång är betydligt mindre än Dot:s. Detta har medfört 
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att de textutdrag som illustrerar de olika författarskapen generellt är kortare vilket 

gör att läsarens bild av verk och författare riskerar att bli mer ytlig.  

Läroplanerna har jag även tidigare varit inne på i min diskussion. Jag tycker 

mig tydligt se att Dot påverkades i sitt urval i utgåvan från 1967 av den nya 

läroplanen för gymnasiet som kom 1965 (Lgy 65). I förordet till del I hänvisar 

Tideström och Tarschys till och med till att de tagit med Chaucer p.g.a. att han finns 

med i den nya kursplanen för svenska. Att Dot:s urval var så omfattande och utkom i 

tre band kan tänkas ha att göra med att kursplanen i svenska listade de stora antal 

författare och verk som skulle läsas på gymnasiets treåriga linjer. Kursplan i svenska 

från 2000 har som jag tidigare tagit upp både likheter och olikheter med den från 

1965. I Kursernas övergripande mål finns många likheter medan tonvikten vad gäller 

litteraturstudiet har gått från att vara detaljstyrt till ett mera generellt innehåll där 

kursmålen är mer öppna för tolkning än vad de var 35 år tidigare.  

De kvinnliga författarna har erövrat fler sidor i Dialog-serien men det är 

fortfarande en alldeles för stor skillnad i urvalet. Att kvinnorna får knappt 25 procent 

av sidantalet i en antologi från 2000 säger mer om antologiförfattarnas brist på 

nytänkande än brist på antalet erkända kvinnliga författare. 

Om svenskundervisningen på gymnasiet har behov av en litterär kanon har jag 

inget entydigt svar på. Däremot tror jag att tydligare riktlinjer i kursplanen vad gäller 

svenskämnets litteraturundervisning skulle ge eleverna en mer sammanhållen 

utbildning där sambandet mellan den äldre klassiska, den moderna och 

utomeuropeiska litteraturen blir tydligare. Att se samband mellan de olika epokerna 

tror jag nämligen är avgörande för en djupare förståelse för litteraturen och dessutom 

kunskap som eleverna bär med sig längre i livet. 

5.1 Avslutning 
Under arbetet med denna uppsats har jag insett att det finns många områden 

relaterade till det som jag har valt att undersöka som vore intressant att studera 

närmare. Att titta på urval i litteraturantologier kan göras på många sätt. Eftersom 

Dialog-serien varit dominerande bland skolantologier från 1980-talet och framåt och 

kommit i många olika utgåvor, skulle det vara intressant att titta på hur urvalet har 

förändras över tiden. Det skulle även vara intressant att göra en mer omfattande 

studie av de antologier som har kommit mellan Dot och idag.  

I min uppsats har jag inte gått in på de olika litterära verkens innehåll. Att 

närmare titta på några enskilda verk och på vilka avsnitt ur verken som valts ut och 
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studera dem mera ingående skulle kunna ge en annan bild av urvalet. Genom en 

sådan studie skulle de värderingar som texterna förmedlar bli tydligare. Slutligen 

skulle det vara intressant att titta närmare på vad det är som gör att en författare 

kvalificerar sig för att vara med i en antologi, särskilt författare från 1960-talet och 

framåt. Vilka verk är det som väljs ut att representera sin samtid? 
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Bilagor 

 

Tabell 1 
Epoker och fördelning av utrymme 
 

Tabell 2 
 
Fördelning av svenska och utländska författare 

Tabell 3 
Fördelning av män och kvinnor 

 Antiken Medeltid Renässans Upplysning Romantik 1900-tal Tot. 
Tot. 
% 

 Sid. % Sid. % Sid. % Sid. % Sid. % Sid. % Sid.  

Dot 63 7,86% 160 19,95% 35 4,36% 29 3,62% 114 14,21% 438 54,61% 802 100% 

Dialog 33 6,78% 40 8,21% 15 3,08% 27 5,54% 61 12,53% 331 67,97% 487 100% 

 Svenska författare Utländska författare Totalt 
 Antal % Antal % Antal % 
Dot 105 50,73% 102 49,27% 207 100% 
Dialog 39 36,11 69 63,89 108 100% 

 Kvinnor  Män  Totalt 
Totalt 
% 

 Antal % Antal %   
Dot 11 4,42% 238 95,58% 249 100% 
Dialog 29 24,79% 88 75,21% 117 100% 


