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Abstract	  
This essay examines how female authors are described in the literary canon of two different 

editions of the Swedish education material on the history of literature: Svenska Timmar – 

litteraturen. The purpose of this study is to investigate whether the depiction of female 

authors has changed from the first edition (1991) to the last edition (2012), and how these 

changes correspond with the curriculums Lgy70 and Lgy11.  

The study is quantitative as well as qualitative. The quantitative part of the study shows 

that the percentage of female authors has increased in the 2012 edition. A greater number of 

female authors are also portrayed with pictures and headings. This increase is partly explained 

by the new curriculum, Lgy11, which demands that female authors should be included in the 

history of literature. This was not the case with Lgy70. The qualitative part of the study 

contains a feminist and gender analysis, examining how a “gender system” produces and 

reproduces a dichotomy and hierarchy between the sexes, where the male is norm and the 

female deviates from this norm. This section shows that, despite the increased number of 

female authors, their portrayal still differs from that of the male authors. For example, the 

literary work of women is likely to be categorized as “female literature”, which signals that it 

is not considered as general as the men’s work. This is, in my conclusion, a way to reproduce 

the gender system of the literary canon.  

English	  title	  
Where are the women in the history of literature? A comparative analysis of how female 

authors are depicted in two editions of Svenska Timmar – litteraturen 
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Sammanfattning	  
Denna uppsats undersöker i vilken omfattning och på vilket sätt kvinnliga författare framställs 

i den litterära kanon som förmedlas i två olika upplagor av ett läromedel i litteraturhistoria för 

gymnasieskolans högskoleförberedande program: Svenska Timmar – litteraturen. Syftet med 

studien har varit att undersöka om det sker någon förändring mellan den första upplagan 1991 

och den senaste upplagan 2012, och hur dessa förändringar förhåller sig till läroplanerna 

Lgy70 och Lgy11. Målet har varit att blottlägga några eventuella värdeförskjutningar kring 

kvinnliga författarskap som har ägt rum i gymnasieskolan inofficiella litterära kanon.  

För att undersöka detta har antalet kvinnliga författare i Svenska Timmar – litteraturen 

dels beräknats kvantitativt, dels studerats kvalitativt. Den kvantitativa delen av studien visar 

att andelen kvinnliga författare, och textutrymmet som de upptar, har ökat i upplagan från 

2012. Fler kvinnliga författarskap porträtteras också med en egen bild och rubrik jämfört med 

1991. Skillnaden beror förmodligen på att läroplanen Lgy11 – till skillnad från Lgy70 – 

innehåller krav på att kvinnliga författare ska inkluderas i litteraturundervisningen.  

Den kvalitativa analysen har inneburit att de två upplagorna har lästs från en feministisk 

och genusteoretisk horisont, med huvudsaklig utgångpunkt i Yvonne Hirdmans teori om hur 

ett genussystem skapas och upprätthålls genom en dikotomi och en hierarki mellan könen, där 

mannen uppfattas som norm och kvinnan som avvikande. Den kvalitativa delen av studien 

visar att även om antalet kvinnliga författare är fler, existerar fortfarande skillnader mellan 

hur kvinnliga och manliga författare framställs. Kvinnornas civilstånd fokuseras i större 

utsträckning än männens i båda upplagorna. Kvinnorna föses också ihop i särskilda delar, 

under rubriker som antyder att det handlar om ”kvinnolitteratur” och inte om allmängiltig 

litteratur. Sådana strategier bekräftar genussystemets särhållande av könen, istället för att 

bryta mot det, och som blivande svensklärare är det viktigt att ha insikt om hur den manliga 

normen fortsätter att prägla läromedel i litteraturhistoria.  
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1. Inledning	  

1.1. Bakgrund:	  litterär	  kanon	  i	  gymnasieskolan	  
Som blivande svensklärare på gymnasieskolan är det viktigt att ha kunskap om vilken 

litteratursyn som dominerar svenskundervisningen och läromedlen i svenska idag. Man bör 

också reflektera över sin egen uppfattning om vilken litteratur som ska ingå i 

litteraturundervisningen. Två relevanta frågor som svensklärare ofta får från elever är: 

”Varför ska vi läsa den här boken?” och ”Varför ska vi lära oss det här?”  

Kursplanerna för svenskämnet ger inga tydliga svar på den typen av frågor. Det centrala 

innehållet för ämnet svenska i läroplanen gymnasieskolan förmedlar inte någon fixerad litterär 

kanon, det vill säga en lista över skönlitterära verk och författarskap med ”klassiker”-status 

som alla elever bör läsa. Däremot kan man se att det i den svenska gymnasieskolan existerar 

en inofficiell litterär kanon, som förmedlas via läromedlen i litteraturhistoria. Det är, med 

vissa undantag, samma verk och författarskap som lyfts fram i olika antologier och 

läroböcker, och därmed har en status som kanoniska. 

I Sverige har man länge diskuterat huruvida det borde införas en fixerad litterär kanon i 

skolan (Brink 1992: 238). Så har dock inte blivit fallet och eftersom kursplanerna i svenska 

inte förmedlar vilka specifika verk som ska ingå i litteraturundervisningen, är det rimligt att 

anta att läromedlen har ett stort inflytande över vilka verk som svensklärare väljer att arbeta 

med. Därmed blir läromedlen i litteraturhistoria avgörande för vilka verk som ingår i 

svenskämnets inofficiella litterära kanon idag. Man kan också konstatera att synen på 

litteraturhistorien och den litterära kanon har förändrats i takt med att det omgivande 

samhällets normer har förändrats. Ett exempel på detta är att kvinnliga författarskap idag 

förväntas inneha en större plats i den litterära kanon, till följd av en intensifierad 

jämställdhetsdebatt (Bergsten 1990: 24-34).   

Gun Malmgren är en av många forskare som menar att läromedel har en avgörande 

betydelse för hur svenskundervisningen utformas (Malmgren 1999: 103). Med utgångspunkt i 

förutsättningen att läromedel har ett stort inflytande på vilken inofficiell kanon som förmedlas 

i skolan idag, kommer jag i denna uppsats att närmare undersöka hur denna kanon ser ut i 

läromedlet Svenska Timmar – litteraturen, och titta på vilka skillnader som finns mellan olika 

upplagor. Jag har valt detta ämnesområde eftersom jag med stort intresse har följt de senaste 
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årens debatt om införandet av en fixerad litterär kanon i den svenska skolan och kvinnliga 

författares plats – eller brist på plats – i denna kanon.  

1.2. Syfte,	  avgränsningar	  och	  frågeställningar	  
Syftet med detta arbete är att analysera och jämföra innehållet i två upplagor av ett läromedel 

i litteraturhistoria för gymnasieskolans högskoleförberedande program: Svenska Timmar – 

litteraturen. Den första upplagan kom 1991 och den tredje upplagan kom 2012 i samband 

med den nya läroplanen för gymnasieskolan, Lgy11. Syftet är att undersöka om det sker några 

förändringar när det gäller hur kvinnliga författare och kvinnligt författande presenteras, samt 

vilket utrymme de ges i den litterära kanon som förmedlas i de olika upplagorna. Målet är att 

kunna påvisa om och i så fall hur kvinnolitteraturens status i den litterära kanon som 

förmedlas i detta läromedel har förändrats på de drygt 20 som gått mellan den första och den 

tredje upplagan. Målet är också att kartlägga hur de eventuella förändringarna förhåller sig till 

läroplanerna Lgy70 och Lgy11.  

Syftet med uppsatsen är inte att ge en generell, historisk beskrivning av vilken status 

kvinnolitteraturen har i gymnasieskolans inofficiella litterära kanon, även om detta hade varit 

intressant att göra. För att inte spränga uppsatsens plats- och tidsmässiga ramar har jag dock 

begränsat mig till att undersöka endast detta specifika läromedel, vilket samtidigt ger 

uppsatsen en rimlig avgränsning. Av samma skäl har jag valt att undersöka endast den första 

och den tredje upplagan av Svenska Timmar – litteraturen, trots att det kom en andra upplaga 

i samband med läroplanen Lpf 94. Här finns givetvis möjlighet till intressant vidare forskning. 

Syftet för den här uppsatsen preciseras i följande frågeställningar: 

• Hur och i vilken omfattning beskrivs kvinnliga författare och kvinnligt författande i 

den litterära kanon som förmedlas i Svenska Timmar – litteraturen (1991) och i 

Svenska Timmar – litteraturen (2012)? 

• Hur förhåller sig dessa läromedel till läroplanerna Lgy70 och Lgy11? 

1.3. Material	  
Svenska timmar – litteraturen är författad av Svante Skoglund och ges ut av Gleerups. Den 

senaste utgåvan är, enligt beskrivningen på förlagets hemsida, ”anpassad till ämnesplanerna 

under Gy11” och ska tillsammans med Svenska Timmar – språket och Svenska Timmar – 

antologin täcka in ”hela gymnasiekursen i svenska, kurs 1, 2 och 3” (Gleerups 2014). Jag har 

valt att undersöka detta läromedel eftersom det har använts under en lång tid i 
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svenskundervisningen på gymnasieskolans studieförberedande program; 21 år har gått mellan 

den första och den senaste upplagan. Valet av primärmaterial avgjordes av möjligheten att 

kunna göra en analys av huruvida det har skett någon förändring över tid, när det gäller 

framställningen av kvinnliga författare. Att jag undersöker två olika upplagor av samma 

läromedel, skrivna av samma författare, gör att eventuella förändringar och 

värdeförskjutningar troligtvis framträder tydligare än om jag hade analyserat två skilda 

läromedel av olika författare med olika layout, kronologi eller tematiska upplägg. Nu kan ett 

större fokus riktas mot själva innehållet texterna. En ytterligare anledning till att Svenska 

Timmar – litteraturen är ett intressant material att analysera är att det är ämnat att användas i 

samtliga tre årskurser på gymnasiet, och är tänkt att täcka in samtliga kurser inom 

svenskämnet. Dessutom har jag själv redan arbetat med detta läromedel i min yrkespraktik, 

och därför kändes valet självklart.  

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy70, trädde i kraft 1971 (Skolöverstyrelsen 1975: 5). 

Denna läroplan gällde fram till 1994, då den ersattes av Lpf 94, Läroplan för de frivilliga 

skolformerna. En ny kursplan för svenskämnet började gälla 1984, i och med Supplement 80 

(Skolöverstyrelsen 1982: 7). I såväl Lgy70 som Supplement 80 betonas vikten av att studera 

litteraturhistoria, och anvisningarna för hur undervisningen ska läggas upp är mer utförliga för 

de tre- och fyraåriga linjerna än för de ett- och tvååriga. Enligt kursplanen för de tre- och 

fyraåriga linjerna ska eleverna läsa ”betydelsefulla verk och kortare texter ur 

världslitteraturen”, och det står preciserat vilka litterära epoker som eleverna ska läsa verk 

från (Skolöverstyrelsen 1975: 174-175). Anvisningarna i Supplement 80 är inte lika 

detaljerade. Det står dock varken i Lgy70 eller Supplement 80 något om att studera både 

kvinnliga och manliga författare, däremot har det med Supplement 80 tillkommit några rader 

som betonar värdet av att litteraturstudiet inkluderar litteratur från ”främmande kulturer” och 

belyser ”författarbiografiska förhållanden” (Skolöverstyrelsen 1982: 22-28).  

Den nu gällande läroplanen Lgy11 trädde i kraft 2011. Sofia Ask, lektor i svenska, 

förklarar att ett av de huvudsakliga syftena med den nya läroplanen var att förtydliga de 

föregående ämnes- och kunskapskraven, bland annat genom att precisera vad som är ämnets 

övergripande syfte och respektive svenskkurs centrala innehåll och kunskapskrav (Ask 2012: 

14-18).  

I den inledande, övergripande beskrivningen av ämnet svenska i Lgy11 står det att 

”[k]ärnan i ämnet svenska är språk och litteratur”, och att människan med hjälp av bland 

annat skönlitteratur lär känna ”sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv”. Under rubriken 

”Ämnets syfte” framgår det att undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar sin förmåga 
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att använda skönlitteratur som ”som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”. Undervisningen ska även ”utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” och ge eleverna förutsättningar att 

utveckla ”[k]unskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 

författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang”. Undervisningen i svenska ska 

syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om ”berättartekniska och stilistiska drag” i 

”skönlitteratur från olika tider”. Det står också att eleverna ska utveckla sin förmåga ”att läsa, 

arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl 

kvinnor som män” (Skolverket 2011: 1-2).  

De olika kursernas centrala innehåll och kunskapskrav som handlar om läsning av 

skönlitteratur varierar. Samtliga svenskkurser innehåller dock något krav på att eleverna ska 

arbeta med skönlitteratur som är skriven av både kvinnor och män. Svenska 1 ska innehålla 

”[s]könlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer”. Svenska 2 

ska behandla ”[s]venska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och 

skönlitterära verk [...] från olika tider och epoker”, samt ”[r]elationen mellan skönlitteratur 

och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och 

idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen” (Skolverket 2011: 

9-12). Det centrala innehållet för Svenska 3 betonar istället ”[s]könlitterära texter, författade 

av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik” (Skolverket 2011: 15). 

Det mest uttömmande centrala innehållet om litteraturläsning har kursen Litteratur, som 

förutom ”[c]entrala skönlitterära verk författade av såväl kvinnor som män”, också ska 

behandla ”[o]lika grunder för tolkning och värdering av skönlitteratur” samt ”[f]ördjupad 

tolkning av skönlitteratur med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer, till exempel 

postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv” (Skolverket 2011: 3).  

1.4. Metod	  och	  genomförande	  	  
Eftersom syftet med den här studien är att jämföra innehållet i de två upplagorna av Svenska 

Timmar – litteraturen, använder jag mig av metoden komparativ textanalys, där jag jämför 

hur och i vilken omfattning kvinnliga författare och kvinnligt författande beskrivs. Detta 

innebär att jag läser de två upplagorna med utgångspunkt i de feministiska litteraturteorier 

som jag redogör för nedan. Jag läser också läroplanerna Lgy70 och Lgy11 från ett feministiskt 

perspektiv, för att kunna analysera hur upplagorna förhåller sig till respektive läroplan. Jag 

jämför alltså de två upplagorna dels med varandra, dels med innehållet i Lgy70 och Lgy11.  
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Metoden i detta arbete är i huvudsak kvalitativ, samt till viss del kvantitativ. 

Samhällsvetaren Alan Bryman skriver att det i praktiken kan vara svårt att skilja på vad som 

är kvalitativ och vad som är kvantitativ forskningsmetod, men att en grundläggande skillnad 

är att kvantitativ metod i huvudsak fokuserar på resultat som kan styrkas av konkreta och 

mätbara data, medan den kvalitativa forskningen syftar till att förstå olika uppfattningar samt 

attityder om och erfarenheter av verkligheten (Bryman 2011: 39-41).  

Mina frågeställningar rymmer en kvantitativ dimension i ”i vilken omfattning”-

formuleringen. För att besvara detta på ett konkret sätt, har jag valt att fokusera på hur många 

de kvinnliga författarskapen är i förhållande till de manliga, hur stort textutrymme de får, samt 

om de porträtteras med en egen rubrik och bild. Valet att titta på just dessa aspekter kan 

givetvis ifrågasättas. Att beräkna andelen kvinnliga författare kändes dock relativt självklart. 

Litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström argumenterar i boken Ur könets mörker (1993) för 

att en rimlig andel borde ligga runt 30 procent, sett till dels hur många de kvinnliga författarna 

i litteraturhistorien är och dels till att hälften av befolkningen är kvinnor (Witt-Brattström 

1993: 228-250). Jag valde att fokusera på antalet sidor, bilder och rubriker eftersom detta 

troligtvis fångar elevers uppmärksamhet och ger en signal om författarens kanoniska ”status”. 

Att beräkna bilder och rubriker var relativt enkelt, och jag gjorde detta genom att helt 

enkelt räkna de bilder som jag uppfattade som tillhörande den aktuella texten om författaren. 

Det rörde sig inte alltid om en bild av själva författaren, utan det kunde också vara en bild 

som knyter an till innehållet i en roman. Jag insåg under arbetets gång att det viktiga i denna 

process var att vara konsekvent och behandla de kvinnliga och manliga författarnas utrymme 

på samma sätt, så att jämförelsen blev så rättvis och korrekt som möjligt. Detta var också ett 

sätt att säkra studiens reliabilitet.  

Att beräkna textutrymmet var svårare, eftersom detta kan göras på många olika sätt. Jag 

valde att räkna antalet sidor, vilket givetvis ger en mindre precis data än om jag hade beräknat 

antalet ord eller tecken. Jag valde också att ”avrunda” sidorna till hela och halva sidor när jag 

räknade dem, vilket blev problematiskt några gånger, till exempel när det fanns en bild eller 

illustration som upptog ungefär en fjärdedel av sidan. Jag räknade om antalet sidor tre gånger 

för att kontrollera att jag fick samma summa varje gång och för att öka studiens reliabilitet 

och validitet. Jag är dock medveten om att vissa avrundningar till hel- eller halvsidor beror på 

mina egna överväganden, vilket kan tyckas problematiskt ur reliabilitetssynpunkt. 

Den kvalitativa aspekten av den här studien ligger i frågeställningens ”hur”-

formulering, som syftar till att undersöka vilken uppfattning om och syn på kvinnliga 

författarskap som förmedlas i läromedlen och läroplanerna. I boken Stjärnor utan stjärnbilder 
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(1997), som handlar om kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk från 1900-talet, 

framhåller litteraturvetaren Anna Williams att särbehandlingen av kvinnliga författarskap inte 

bara handlar om själva utrymmet som de ges (eller inte ges), utan framför allt om hur de 

framställs. Williams undersöker hur kvinnor särbehandlas i kanonskrivningen, och utgår från 

historieprofessorn Yvonne Hirdmans teori om hur ”genussystemet” upprätthålls genom 

logikerna dikotomi och hierarki mellan könen. Hirdmans teori om genussystemets logiker 

har varit vägledande också för mig i den kvalitativa, textkritiska analysen av Svenska Timmar 

– litteraturen.   

Kort sagt handlar det om att identifiera hur en dikotomi, ett ”särhållande”, mellan 

kvinnor och män skapas och upprätthålls, genom att författande kvinnor i första hand 

identifieras som just ”kvinnor” och buntas ihop under rubriker som signalerar att det handlar 

om ”kvinnolitteratur”, ofta i slutet av ett kapitel. Istället för att skrivas in i den litterära epok 

som de levde och verkade i, placeras kvinnorna utanför och betraktas som avvikande från den 

mansdominerade litteraturhistorien, vilken inte uppfattas som manlig i första hand, utan som 

neutral och allmängiltig. Detta tolkar Williams som ett uttryck för det som Hirdman kallar för 

”särskiljandets logik”. Därtill identifierar Williams hur denna segregering mellan manligt och 

kvinnligt möjliggör för en hierarki mellan könen, där mannen har den överordnade positionen, 

eftersom det är han som betraktas som normen. Williams gör detta genom att bland annat 

studera hur kvinnliga författarskap jämförs med de manliga – men sällan tvärtom – och hur 

man i högre grad fokuserar på kvinnliga författare som annat än just författare, exempelvis 

vilka de var gifta med. Att kvinnor jämförs med män ser Williams som ett uttryck för det som 

Hirdman kallar för ”den manliga normens logik” (Williams 1997: 13-27).  

I föreliggande analys utgår jag från Hirdmans teoretiska och Williams metodiska 

tankemönster, för att identifiera vilka attityder gentemot kvinnliga författarskap som går att 

urskilja i de olika upplagorna av Svenska Timmar – litteraturen. Fokus ligger på att jämföra 

de olika upplagorna med varandra, och identifiera likheter och skillnader vad gäller dikotomin 

och hierarkin mellan kvinnligt och manligt författande. Därtill kommer jag även att titta på i 

vilken mån de kvinnliga författarnas villkor diskuteras och problematiseras.  

Det bör tilläggas att varje kvalitativ textanalys handlar om tolkning, och därmed finns 

det alltid en risk att min egen subjektiva hållning påverkar hur jag tolkar det som jag läser. 

Detta kan tyckas problematiskt ur validitetssynpunkt, det vill säga när det gäller 

undersökningens giltighet och relevans (Bryman 2011: 350-355). Att jag utslutande utgår från 

Williams metod och Hirdmans teoretiska resonemang minskar dock risken att min analys 

innehåller godtyckligt, subjektivt ”tyckande”.  
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1.5. Språkliga	  problem:	  vad	  är	  en	  litterär	  kanon?	  
En problematik inom detta forskningsområde är definitionen av begrepp som ”kanon” och 

”litteraturhistoria” och skillnaden mellan dessa begrepp. I den här uppsatsen använder jag 

begreppet ”kanon” när jag refererar till den samling texter och de författare som porträtteras i 

Svenska Timmar – litteraturen, men begreppet är varken entydigt eller okontroversiellt. Den 

svenska debatten om kanon, och vad kanon innebär, blossade upp år 2008 i samband med en 

motion av riksdagsledamoten Cecilia Wikström, som argumenterade för att ”ett urval av 

litterära verk som läses i skolan” borde införas i läroplanen, vilket skulle gynna de elever som 

inte får stöd i sin läsning hemifrån (Wikström 2008). Wikströms motion bifölls emellertid 

inte, och idag finns begreppet ”litterär kanon” inte med i kursplanerna för ämnet svenska på 

gymnasieskolan.  

I denna uppsats använder jag begreppet kanon när jag refererar till den inofficiella 

kanon som existerar i gymnasieskolan, och som förmedlas via litteraturundervisningen. 

Staffan Bergsten definierar kanon, vilket bokstavligen betyder ”norm” eller ”rättesnöre”, som 

”en samling texter som bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition” och 

som ”anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har att 

tillägna sig och föra vidare” (Bergsten 1990: 7-24). Denna traditionella definition av 

kanonbegreppet har under senare år ifrågasatts, och idag betraktas kanon av många som en 

historisk konstruktion och en produkt av en urvalsprocess som har styrts av en viss grupp och 

deras intressen (Williams 1997: 12).  

Detsamma gäller begreppet ”litteraturhistoria”, som är långt ifrån entydigt. Bergstens 

traditionellt förankrade definition av litteraturhistoria som historien om de konstnärliga 

skrivformerna (Bergsten 1990: 7), kan knappast anses vara oproblematisk längre. Anna 

Williams använder istället begreppet i plural, litteraturhistorier, för att framhäva att 

historieskrivningen kring litteratur är ett resultat av en brokig forskningstradition som har 

styrts av olika intressen. En av de mest påtagliga konflikterna i litteraturhistorieskrivningen är 

den mellan forskningen som utgår från den manliga normens logik – som historiskt sett har 

varit dominerande – kontra den feministiska och/eller genusorienterade litteraturforskningen 

(Williams 1997: 183-185).  

Bergsten konstaterar att någon officiell litteraturhistorisk kanon aldrig har fastställts, 

utan förändras i takt med att individers och gruppers referensramar och normsystem förändras 

(Bergsten 1990: 28-29). Jan Thavenius hävdar dock att den svenska skolans inofficiella, men 

alltjämt existerande, kanon var relativt stabil under 1900-talets första hälft och att kvinnliga 
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författare fortsatte att vara svagt representerade i denna, även efter att flickor hade fått tillträde 

till de allmänna läroverken. Thavenius betonar emellertid, i likhet med Bergsten, kanons 

föränderlighet, framför allt under 1900-talets andra hälft, och konstaterar att det verkar ligga i 

begreppets natur att utsättas för ifrågasättande och problematiserande (Thavenius 1999: 124-

135). Hur kanonbegreppet har angripits och kritiserats från feministiskt och genusteoretiskt 

håll redogör jag för i kommande avsnitt.  
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2. Teoretisk	  bakgrund	  
I det följande tecknar jag först en övergripande bild av den feministiska och genusinriktade 

litteraturforskningen och därefter beskriver jag den feministiska och genusvetenskapliga 

kritiken av kanon och hur jag använder den i föreliggande studie.  

2.1. Feministisk	  litteraturteori	  och	  genusteori	  
Att utgå från en feministisk och genusorienterad  litteraturvetenskaplig teoribildning ser jag 

som det självklara valet för den här typen av undersökning, eftersom det framför allt är de 

feministiska litteraturteoretikerna som har framhållit att den västerländska kanon nästan 

uteslutande har bestått av verk skrivna av män, och att man därmed har nedvärderat eller 

ignorerat kvinnliga författare (Williams 1997: 13-23). Kritiska röster inom den feministiska 

litteraturteorin har undrat: ”Var är kvinnornas plats i litteraturhistorien?” och denna fråga är ju 

grundläggande också för min studie. De feministiska litteraturteorierna är emellertid många, 

och även om flera av dem är besläktade med varandra innefattar de en rad olika synsätt på 

litteratur, litterär kanon, kön och genus. Flera av dem är dessutom svårtillgängliga och ganska 

abstrakta. Litteratur- och genusvetaren Lisbeth Larsson konstaterar i inledningen till boken 

Feminismer (1996) att ”feminismen inte har ett utan fler ansikten”, och att man bör tala om 

flera olika feminismer (Larsson 1996: 5-6). För den här typen av studie är det därför 

nödvändigt att inledningsvis klargöra vilka feministiska och genusteoretiska positioner som 

man utgår ifrån.  

En av de mest grundläggande vattendelarna inom den feministiska litteraturteorin är den 

om konstruktivism kontra essentialism. Kort sagt handlar det om att konstruktivisterna, såsom 

den amerikanska litteraturvetaren Judith Butler, förkastar den essentialistiska tanken om att 

”det kvinnliga” har någon given essentiell innebörd. Grundtanken för konstruktivisterna är att 

kvinnoidentiteten inte har någon essens eller något fast fundament, utan helt och hållet är en 

kulturell konstruktion. Lisbeth Larsson förklarar att den konstruktivistiska feminismen bör 

förstås som en reaktion mot 1970-talets feministiska kanonkritik och gynokritik, som från en 

anti-essentialistisk horisont uppfattas som alltför essentialistisk (Larsson 1991: 5-12). 

Gynokritiken går till stor del ut på att identifiera bortträngda kvinnliga röster i 

litteraturhistorien, genom att bland annat leta fram kvinnliga författarskap som har ignorerats 

och glömts bort i den manliga litteraturvetenskapliga diskursen (Tenngart 2008: 117-120). 

Från ett konstruktivistiskt synsätt blir detta projekt problematiskt, eftersom hela grundtanken 

om att det existerar någon ”kvinnlig” erfarenhet är omkullkastad och ifrågasatt.  
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För att kritiskt kunna granska representationen av kvinnliga författare och kvinnligt 

berättande i böckerna Svenska timmar – litteraturen, har jag valt att utgå från den 

litteraturvetenskapliga teoribildning som ofta går under samlingsnamnet feministisk 

kanonkritik, eftersom den i huvudsak syftar till att diskutera den skrivande kvinnans villkor 

och ”ifrågasätta vilka verk och vilka författarskap som ingår i den västerländska 

litteraturkanon” (Tenngart 2008: 117). 

 Jag är medveten om att en sådan utgångspunkt kan kritiseras för att vara essentialistisk, 

och en relevant fråga i sammanhanget är varför ska man överhuvud taget ska ”bunta ihop” 

kvinnliga författarskap i en kategori, när det enda de har gemensamt är att de tillskrivs ett 

kvinnligt kön? Jag har valt att inte fokusera på diskussionen om kön som en social eller 

kulturell konstruktion, utan att följa Yvonne Hirdmans resonemang om hur genussystemets 

logiker håller isär könen och etablerar det manliga som norm, vilket reproducerar en hierarki 

där kvinnan är underordnad (Hirdman 1997: 49-52). Istället för att fokusera på hur ett socialt 

kön skapas i de texter som jag analyserar, fokuserar jag på hur maktordningen mellan könen 

bekräftas och reproduceras, eller bryts ner, genom den förmedling av kanon som sker i 

Svenska Timmar – litteraturen. 

2.2. Feministiska	  och	  genusteoretiska	  perspektiv	  på	  
den	  litterära	  kanon	  

En pionjär inom den feministiska litteraturkritiken och gynokritiken är amerikanska Elaine 

Showalter, som hävdar att kvinnors skrivande är annorlunda än mäns, och därför bör läsas 

annorlunda. I boken A Literature of their own (1982) ifrågasätter Showalter det traditionella 

värderingssystemet kring litterär kvalitet och menar att detta inte är neutralt, utan är en del av 

en patriarkal diskurs som nedvärderar kvinnor och kvinnliga erfarenheter (Showalter 1982: 

110-115). I Sverige har bland andra feministen Ebba Witt-Brattström hävdat att den litterära 

historieskrivningen har präglats av en ”mörkläggningsstrategi” av kvinnliga författarskap och 

kvinnligt skrivande, och den litterära kanon som har förmedlats i översiktsverk har styrts av 

idén om att det endast existerar ett manligt kön i litteraturhistorien. Witt-Brattström 

argumenterar för att den feministiska litteraturforskningens viktigaste uppgift är att ifrågasätta 

denna enkönade kanon, och lyfta fram de författarskap som har ignorerats av den 

förhärskande patriarkala litteraturhistoriska diskursen. Genom att göra detta hoppas Witt-

Brattström att den feministiska kanonkritiken ska avslöja hur godtycklig 

litteraturhistorieskrivningen är. Hon uttrycker också en förhoppning om att ett uppvärderande 
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av kvinnliga författarskap kan påverka könsmaktsordningen i samhället i övrigt (Witt-

Brattström 1993: 228-335).  

Anna Williams undersöker hur kvinnliga författare framställs i litteraturhistoriska 

översiktsverk under 1900-talet. Hon hävdar, i likhet med Witt-Brattström och Showalter, att 

litteraturhistorien har ett manligt kön och att kvinnliga författarskap diskrimineras framför allt 

eftersom de bedöms efter en manlig norm, dels på grund av att de som har författat 

översiktsverken i regel har varit män, och dels eftersom de litteraturhistoriska epokerna har 

delats in med de manliga författarna som ram för denna indelning. Det är, menar Williams, de 

manliga författarna som har givits tolkningsföreträde när det gäller att karaktärisera de olika 

litterära perioderna och strömningarna. Som jag redan har konstaterat i föregående 

metodavsnitt, argumenterar Williams för att det inte räcker med att öka utrymmet för 

kvinnliga författare i kanon, utan hon menar att hela genussystemet för hur litteratur beskrivs 

och bedöms måste ändras. Genussystemet upprätthålls genom att kvinnliga erfarenheter ofta i 

första hand uppfattas som just ”kvinnliga”, medan manliga erfarenheter är allmängiltiga. 

Williams framhåller att kvinnliga författarskap i litterära översiktsverk ofta buntas ihop och 

kategoriseras som ”kvinnolitteratur”, vilken förpassas till periferin av den allmänna kanon 

(Williams 1997: 19-21; 183-190).  

Med utgångspunkt i dessa teoretiska resonemang undersöker jag om Svenska Timmar – 

litteraturen också diskvalificerar och mörklägger kvinnliga författarskap, och om det sker 

någon förändring mellan 1991 och 2012. Jag undersöker om den kanon som förmedlas 

ifrågasätter eller reproducerar mekanismerna kring särhållandet och normtänkandet mellan 

män och kvinnor i den litteraturhistoriska praktiken. Därigenom kan förhoppningsvis något 

sägas om hur den mansdominerade litteraturhistoriska diskursen antingen problematiseras, 

eller reproduceras i ett väl använt läromedel i litteraturhistoria för gymnasieskolan idag.  

2.3. Tidigare	  forskning	  
Beträffande forskningen kring kvinnliga författares plats i den västerländska kanon har de 

ovan nämnda verken av Elaine Showalter, Ebba Witt-Brattström och Anna Williams varit de 

mest vägledande och inspirerande i arbetet med här uppsatsen.  

Forskningen kring kanon, kanoninseringsprocesser och litteraturhistoria inom 

svenskämnet på gymnasieskolan är dock omfattande och för den som vill fördjupa sig i ämnet 

finns det en rad verk att tillgå. Några centrala verk som från olika perspektiv analyserar och 

jämför litteraturhistorieskrivning i den svenska gymnasieskolan är Bengt-Göran Martinsson 

Tradition och betydelse: om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i 
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gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968 (1989), Lars Brinks Gymnasiets litterära kanon: 

urval och värderingar i läromedel 1910-1945 (1992) och Annica Danielssons Tre antologier - 

tre verkligheter: en undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 1945-1975 (1988).  

Bengt-Göran Martinsson visar att den litteratursyn som genomsyrar läroverksstadgor, 

undervisningsplaner och andra styrdokument är relativt oförändrad fram till 1968, och att 

exakta anvisningar till specifika litterära verk ofta saknas. Hur gymnasieskolans inofficiella 

litterära kanon ser ut beror, menar Martinsson, framför allt på vilka normer och vilken 

selektion som sker inom litteraturforskningen och vilka förutsättningar som skolans 

organisatoriska ram ger undervisningen, och vilka normer som skapas och reproduceras inom 

denna ram (Martinsson 1989: 77-145). Lars Brink kommer i sin doktorsavhandling fram till 

ett likande resultat som Martinsson, och konstaterar att det är ”i huvudsak samma diktare som 

värderas högt och ges stort utrymme” i gymnasieskolans läromedel mellan 1919 och 1945 

(Brink 1992: 230). Brink fokuserar, liksom Annica Danielsson, på vilken syn på kultur, 

kulturarv och nationell identitet som framträder i gymnasieskolans kanon och hur 

litteraturundervisningen har varit en viktig del av svenskundervisningen, vilken i sig har 

betraktats som en viktig del av ett kulturellt arv att förmedla till nya generationer (Danielsson 

1988).  
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3. Resultat	  och	  analys	  
I det följande presenteras först en kort jämförelse av vad läroplanerna Lgy70 och Lgy11 

förmedlar för kunskapskrav och mål med undervisningen vad gäller kanonförmedling. 

Därefter presenteras resultaten av den kvantitativa och kvalitativa analysen av Svenska 

Timmar – litteraturen. 

3.1. Jämförelse	  av	  Lgy70	  och	  Lgy11	  
Det framgår redan i uppsatsens del 1.3. Material att det har hänt en hel del mellan 

läroplanerna Lgy70 och Lgy11, vad gäller i vilken mån kvinnliga författare ska inkluderas i 

litteraturstudierna. I Lgy70 och Supplement80 formuleras inga krav på att kvinnliga författare 

ska ingå, medan samtliga svenskkurser i den nya gymnasieskolan på något sätt ska behandla 

skönlitteratur författad av kvinnor. Lgy11 är mer detaljerad än Lgy70, och ambitionen att 

förtydliga och konkretisera kunskapskraven framgår tydligt.  

Det bör dock poängteras att Lgy11 framför allt är ett resultat av kritiken mot Lpf94, som 

av bland andra Jan Brink och Gun Malmgren anklagades för att vara alltför svårtolkad och 

allmän (Malmgren 1999: 95-114). Med detta i åtanke kan Lgy11 rent av betraktas som en 

tillbakagång till de mer detaljerade direktiven i Lgy70. Skillnaden är dock mycket stor mellan 

de olika läroplanernas betonande av vikten av att inkludera kvinnor i 

litteraturhistorieundervisningen, där Lgy11 fastställer krav som är obefintliga i Lgy70. 

Lars Brink hävdar att de tidigare vaga kursplanerna har gjort att ”läroböcker blir mycket 

styrande för verksamheten” (Brink 1991: 191). Gun Malmgren håller med om detta, och 

menar att de tidigare ”allmänt skrivna men ändå krävande läroplanerna” troligtvis bidrog till 

att läromedlen har fått ett starkt inflytande på svenskundervisningen, eftersom dessa erbjuder 

”paketlösningar för svenskämnet och tar på sig ansvaret att ’allt är täckt’” (Malmgren 1999: 

103). Gleerups marknadsför den senaste upplagan av Svenska Timmar-serien just som ett 

form av paket som ”täcker in hela gymnasiekursen” (Gleerups 2014). Man kan därför 

förmoda att läromedelsstyrningen alltjämt pågår, trots förtydligade av centralt innehåll och 

kunskapskrav. Detta gör givetvis att läromedlen blir extra intressant att studera.  
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3.2. Kvantitativa	  perspektiv	  på	  Svenska	  Timmar	  –	  
litteraturen	  (1991)	  	  

Svenska Timmar – litteraturen från 1991 omfattar 272 sidor och är kapitelvis kronologiskt 

indelad efter litteraturhistoriska epoker, och de 18 kapitlen heter bland annat ”Antikens 

Grekland”, ”Nordisk forntid och medeltid” och ”Krigens 1900-tal”. Antalet kvinnliga 

författarskap som överhuvudtaget nämns uppgår till 50 stycken. 20 av dessa nämns dock 

mycket kortfattat, antingen i de lästips som följer efter varje kapitel, eller i en lista längst bak i 

boken där författaren tipsar om ”Ännu flera böcker”. Dessa lästipslistor har helt tagits bort i 

den tredje upplagan, och för att inte jämförelsen ska bli missvisande har jag valt att bortse från 

dessa.  

Det bör också poängteras att sju av de kvinnliga författarna står med i ett kapitel som 

handlar om ”Ungdomsuppror och kvinnorörelse”, under rubriken ”Kvinnokamp och 

kvinnolitteratur”. Detta kapitel har också tagits bort från den tredje upplagan av Svenska 

Timmar – litteraturen och för att jämförelsen mellan upplagorna ska bli rättvis har jag valt att 

exkludera även detta kapitel från den kvantitativa jämförelsen. Exklusive detta kapitel blir 

antalet kvinnliga författarskap 23 stycken. Motsvarande antal manliga författare uppgår till 

120 stycken. Andelen kvinnliga författarskap är således 16%, om man bortser från kapitlet om 

”kvinnolitteratur” (och 20% om man räknar in detta).  

Textutrymmet som de kvinnliga författarskapen får uppgår till 27 sidor text (om man 

räknar bort kapitlet om kvinnolitteratur), inklusive 9 bilder som knyter an till dessa 

författarskap på olika vis. Jämförelsevis upptar de manliga författarskapen 140 sidor, 

inklusive 45 stycken tillhörande bilder. De kvinnliga författarskapen upptar 16% därmed av 

det totala text- och bildutrymmet. De kvinnliga författarskap som porträtteras med en eller 

flera bilder är Heliga Birgitta, Agneta Horn, Anna Maria Lenngren, Mary Shelley, Selma 

Lagerlöf, Edith Södergran och Moa Martinsson (i kapitlet ”Ungdomsuppror och 

kvinnolitteratur” finns det inga bilder på kvinnliga författare). Selma Lagerlöf får det största 

utrymmet av de kvinnliga författarna med tre sidor, inklusive en bild. August Strindberg får 

det största utrymmet av de av de manliga författarna med sju och en halv sida, inklusive fyra 

bilder. Resten av bokens text- och bildutrymme upptas av allmänna introduktioner till den 

historiska epoken, förslag på övningar och tips för vidare läsning.  

De kvinnliga författarskap som presenteras med en egen rubrik är 13 stycken, vilket är 

16% i förhållande till männen: Sapfo, Heliga Birgitta, Agneta Horn, Anna Maria Lenngren, 

Mary Shelley, Selma Lagerlöf, Edith Södergran, Karin Boye, Moa Martinsson, Kerstin 
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Ekman, Kristina Lugn, Marianne Fredriksson och Bodil Malmsten. Motsvarande siffra för de 

manliga författarskapen är 65 stycken. (Räknar man med kapitlet ”Ungdomsuppror och 

kvinnorörelse” blir andelen kvinnor 19% som porträtteras med en egen rubrik.) 

3.3. Kvantitativa	  perspektiv	  på	  Svenska	  Timmar	  –	  
litteraturen	  (2012)	  	  

Svenska Timmar – litteraturen från 2012 har genomgått flera utseendemässiga och 

innehållsmässiga förändringar. Den här upplagan är, liksom sin föregångare, kronologiskt 

indelad efter litteraturhistoriska epoker. Kapitlen har emellertid minskat till bara sju stycken, 

och har fått mer övergripande namn såsom ”Antiken”, ”Medeltiden” och ”Modernismen”. 

Bokens omfång har ökat från 272 till 352 sidor.  

Andelen kvinnliga författarskap som överhuvudtaget nämns är 29 stycken och uppgår 

till 21.6 %. Antalet manliga författarskap som nämns är 109 stycken. Textutrymmet som de 

kvinnliga författarskapen får uppgår till 35 sidor text och 14 stycken bilder som knyter an till 

författarskapen. De manliga författarskapen upptar 160 sidor med 45 stycken tillhörande 

bilder. Kvinnorna upptar alltså 17% av text- och bildutrymmet i den här upplagan. De 

kvinnliga författarskap som porträtteras med en eller flera bilder är Sapfo, Heliga Birgitta, 

Agneta Horn, Madeleine de Scudéry, Anna Maria Lenngren, Jane Austen, Charlotte och 

Emily Brontë (på samma bild), Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Karin Boye och Moa 

Martinsson. Utöver detta innehåller boken ganska omfattande introduktioner till den aktuella 

historiska epoken och varje kapitel inleds med ett stycke som heter ”Se människan!”, som 

belyser sambandet mellan epokens litteratur, konst och samhällsutveckling. Varje kapitel 

avslutas med en fördjupningsdel om ett visst fenomen, exempelvis trubadurlyrik efter kapitlet 

om medeltiden och absurdistisk teater efter kapitlet om modernismen.   

Trots att kapitlen ”Ungdomsuppror och kvinnorörelser”, ”Från Fogelström till Gardell” 

och ”Populärlitteratur” har tagits bort i den här upplagan, med följden att ett flertal kvinnliga 

författarskap har försvunnit, är det totala antalet kvinnliga författarskap fler i den här 

upplagan. Ambitionen att inkludera fler kvinnliga författarskap i litteraturhistorieskrivningen 

märks tydligt. Några tillkomna författarskap, som inte fanns med 1991, är bland andra Jane 

Austen, Virginia Woolf och Emily Dickinson. Dessutom ges några kvinnliga författare mer 

text- och bildutrymme i den här upplagan – däribland Sapfo, Heliga Birgitta, Anna Maria 

Lenngren och Selma Lagerlöf. Lagerlöf upptar fortfarande det största utrymmet av de 

kvinnliga författarna, med fyra sidor inklusive två bilder. William Shakespeare får det största 
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utrymmet av de manliga författarna med åtta och en halv sida, inklusive två bilder. August 

Strindberg upptar i denna upplaga ”bara” sex sidor, inklusive två bilder.  

De kvinnliga författarskap som presenteras under en egen rubrik är också fler: Sapfo, 

Heliga Birgitta, Agneta Horn, Madeleine de Scudéry, Madame de Lafayette, Anna Maria 

Lenngren, Mary Shelley, Edith Södergran, Selma Lagerlöf, Elin Wägner, Agnes von 

Krusenstierna, Karin Boye och Moa Martinsson. Därtill presenteras Jane Austen och 

”systrarna Brontë” under en gemensam rubrik (Skoglund 2012: 217)1 och Virginia Wolf 

rubriceras tillsammans med James Joyce. Wägner, von Krusenstierna och Boye samlas under 

den överordnande rubriken ”Tre kvinnliga röster” (s. 320). Räknar man själva antalet 

kvinnliga författare som står med i en rubrik blir detta 18 stycken (eftersom systrarna Brontë 

är tre stycken), vilket är 26% eftersom motsvarande siffra för de manliga författarskapen som 

presenteras med en egen rubrik är 51.   

3.4. Kvalitativa	  perspektiv	  på	  Svenska	  Timmar	  –	  
litteraturen	  (1991)	  	  

Den skrivande kvinnans villkor och kvinnors underordnade plats i litteraturhistorien 

problematiseras på ett par ställen i upplagan från 1991. I det inledande stycket ”Varför 

litteraturhistoria?” skriver författaren: ”För cirka fem tusen år sedan uppfann någon klok 

förfader (eller förmoder) konsten att skriva” (Skoglund 1991: 6), vilket antyder en ambition 

att inkludera kvinnligt berättande och problematisera det manliga berättandet som 

normbildande. I kapitlet om antiken står det, under avsnittet om Sapfo, cirka en sida om 

”Kvinnoliv i Athen och Sparta” (s. 25-26) och i kapitlet om medeltiden diskuteras på cirka en 

sida den medeltida kvinnosynen, och Christine de Pisan som ifrågasatte denna (s. 43-44). I 

dessa båda avsnitt framhålls det att de flesta kvinnor förvägrades utbildning och exkluderades 

från många delar av det antika och medeltida samhället.  

Kvinnans perifera plats i det offentliga diskuteras också i avsnittet ”Upplysningen och 

kvinnorna”. Här problematiseras upplysningens tro på förnuft och vetenskap med en 

diskussion om Rousseaus ”minst sagt oupplysta kvinnosyn”, och Mary Wollstonecrafts kritik 

mot ”1700-talets manssamhälle” (s. 105-106). Kvinnors och mäns olika villkor diskuteras 

också i stycket om Moa Martinsson. Martinssons väg mot en författarkarriär jämförs med de 

manliga kollegornas, och Skoglund skriver att det var ”[s]ärskilt mödosamt” för de ”kvinnor 

ut arbetarklassen som ville skriva”. Martinssons författarskap upptar drygt två sidor och 

                                                
1 Fortsättningsvis ges referenser till Skoglund 1991 och 2012 av utrymmesskäl endast med sidhänvisning.   
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Skoglund konstaterar även att hennes böcker ”inte togs på allvar av de manliga kritikerna”. 

Dessa formuleringar bekräftar Williams resonemang om att kvinnliga erfarenheter, i fallet 

med Martinsson erfarenhet av opålitliga män och ”besvärliga förlossningar” (s. 187-189), inte 

inlemmades som en del av en allmängiltig konstnärlig gestaltning, utan behandlades vid sidan 

om det normbildande manliga perspektivet. Stycket om Moa Martinssons visar på en 

medvetenhet om att det kvinnliga perspektivet ofta har betraktats som begränsat, och därmed 

som kvalitetsmässigt mindre intressant (Williams 1997: 185-186). Jag tolkar detta som ett 

försök att bryta med den manliga normens logik och särhållande av kvinnliga och manliga 

erfarenheter.  

Det finns dock stycken i boken där den manliga normens logik är tydligt framträdande. 

De kvinnliga författarnas civilstånd beskrivs till exempel i större omfattning än de manliga 

författarnas. Det mycket korta stycket om ”Sapho – kvinnoröst från antiken” handlar nästan 

uteslutande om huruvida Sapfo var lesbisk eller inte: ”Det enda vi vet säkert om Sapho är att 

hon var gift och hade barn!”, konstaterar Skoglund (s.  25). Detta kan jämföras med avsnitten 

om Homeros och Sofokles, som uteslutande handlar om deras litterära gärningar och 

ingenting om deras privatliv. Även om Heliga Birgitta får man veta att hon var gift och födde 

åtta barn innan hon fick sina uppenbarelser. Stycket om henne är på drygt en sida, och här 

betonas också hennes kön: ”Den person som är mest känd från svensk medeltid – även utanför 

Sverige – är en kvinna” (s. 65). Hon är en av bara två författare som presenteras i kapitlet som 

heter ”Nordisk forntid och medeltid”. Den andre, Snorre Sturlason, upptar 3 sidor och det står 

ingenting om huruvida han var gift eller inte.  

Agneta Horns privatliv och civilstånd ägnas också en del uppmärksamhet, och det 

framgår att hon gifter sig ”med Lars Kruus, den soldat hon älskar” (s.  89). Något 

motsvarande står inte att läsa om de manliga författarna från samma epok, Bröderna Johannes 

och Olaus Magnus och Georg Stiernhielm. Även Moa Martinssons privatliv ägnas en hel del 

utrymme, och det står exempelvis att ”[n]är Moa Martinsson gav ut sin första bok var hon 43 

år och hade fött fem barn” (s. 187). I det här fallet känns dock den informationen relevant, 

eftersom en koppling görs mellan Martinssons personliga erfarenheter och hennes 

författarskap som bygger på dessa erfarenheter.  

Att lägga fokus på kvinnliga författares privatliv och deras förhållande till män är, 

menar Williams, ett uttryck för den manliga normens och särhållandet logik. Att kvinnorna 

beskrivs i förhållande till männen i sitt liv, medan det är mycket sällan som det omvända sker, 

är en strategi som befäster kvinnorna som ”könsvarelser”, vilket gör att ”litteraturhistorien blir 

historien om kvinnorna, snarare än historien om kvinnornas texter och litterära positioner” 
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(Williams 1997: 26). Detta är sätt att upprätthålla hierarkin mellan män och kvinnor, genom 

att kvinnor i första hand definieras just som kvinnor, medan männen definieras efter sin 

författarmässiga gärning. Eftersom den manlige författaren är norm, uppfattas han som 

neutral, och han är i centrum, medan kvinnan är undantaget och det avvikande (Williams 

1997: 26-27). Det ”räcker” därför inte att beskriva Sapfos eller Agneta Horns författarmässiga 

bedrifter, utan något måste sägas om deras sexualitet eller kärleksliv, vilket befäster deras 

perifera positioner som just könsvarelser.  

Det dikotomiska förhållandet mellan manliga och kvinnliga författarskap framträder 

framför allt genom att kvinnliga författare föses ihop och räknas upp efter varandra i särskilda 

”kvinnofack”. Ett exempel på sådan hopfösning är att Agatha Christie, P D James, Ruth 

Rendell och Margaret Yorke beskrivs tillsammans under rubriken ”Engelska 

deckardrottningar” (s. 252). Det tydligaste exemplet är kanske avsnittet ”Kvinnokamp och 

kvinnolitteratur”, där bland andra Kerstin Thorvall, Inger Alfvén och Märta Tikkanen 

porträtteras (s. 223-226). Hopfösningen fyller här ett tydligt syfte, nämligen att belysa 

villkoren för kvinnliga författare och knyta an dessa författarskap till 1960- och 70-talets 

jämställdhetsdebatt. Med detta i åtanke kan hopfösningen tyckas relevant och till och med 

viktig, även ur en feministisk synvinkel.  

Å andra sidan är det viktigt att komma ihåg Anna Williams diskussion om att kvinnorna 

särbehandlas och placeras i särskilda fack endast på grund av deras kön, och att Thorvalls, 

Alfvéns och Tikkanens litterära uttryck särbehandlas och bedöms annorlunda eftersom de 

tillhör ”det andra könet”. Williams hänvisar till litteraturvetaren Annelie Bränström Öhmans 

insikt om att kvinnliga erfarenheter automatiskt betraktas ” som icke-representativa och 

skuffas ut i det litterära fältets periferi, där de jämförs och avläses mot varandra snarare än 

mot bakgrund av sitt tidssammanhang” (Williams 1997: 183). I Svenska Timmar – 

litteraturen från 1991 framträder kvinnornas icke-representativitet som allra tydligast i 

avsnittet om kvinnolitteratur, där deras erfarenheter definieras som just kvinnliga, och inte 

allmängiltiga.  

3.5. Kvalitativa	  perspektiv	  Svenska	  Timmar	  –	  
litteraturen	  (2012)	  	  

Det har skett en rad förändringar i den senare upplagan, vad gäller sättet som kvinnliga 

författare porträtteras på. Författaren förefaller i större utsträckning ha ambitionen att teckna 

förhållandet mellan litteraturen och de samhälleliga strömningarna i övrigt, vilket också 
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genomsyrar framställningen av den skrivande kvinnans villkor. Det märks genom hela 

Svenska Timmar - litteraturen från 2012 att den nya kursplanen ställer krav på att 

svenskundervisningen ska inkludera både kvinnliga och manliga författarskap och behandla 

relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. På flertalet ställen i boken diskuteras 

hur feministiska idéströmningar har format litteraturen och hur feministisk skönlitteratur i sin 

tur har har påverkat samhällsutvecklingen. Det kan tyckas underligt att författaren har valt att 

ta bort stycket om 1960- och 70-talens ”kvinnolitteratur”, eftersom detta handlade dels om 

många moderna kvinnliga författare, dels om den växande feminismen och 

kvinnoemancipationen vid denna tid.  

2012 års upplaga slutar med Vilhelm Moberg, vilket gör att fokuset är mindre på 

modern litteratur och större på historisk. För att kompensera för de moderna kvinnliga 

författarskap som automatiskt har fallit bort, verkar Skoglund ha anstängt sig för att skriva in 

fler kvinnliga författarskap från den äldre litteraturhistorien. Det är förmodligen därför som de 

ganska oväntade namnen Sei Shonagon , Madeleine de Scudéry och Madame de Lafayette 

finns med i denna upplaga, medan Simone de Beauvoir, Astrid Lindgren och Sigrid Undset 

fortfarande lyser med sin frånvaro. Att inkludera Jane Austen, Charlotte Brontë och Virginia 

Woolf i den litterära kanon kan däremot tyckas som ett naturligt val.  

Att den här upplagan genomsyras av en större genusmedvetenhet än sin föregångare 

märks bland annat av att ett begrepp som ”upplysningstänkarna” från 1991 har ersatts med 

”de manliga upplysningstänkarna” i 2012 års upplaga (s. 171). Stycket om ”kvinnoliv” i 

antikens Grekland är oförändrat, men har bytt namn till ”Kvinnor och män i Aten och Sparta” 

(s. 28). Detta visar på ett försök att bryta med särhållandets och den manliga normens logik 

där det manliga är norm och neutralt, och det kvinnliga är undantaget (Hirdman 1997: 51).  

Viljan att inkludera fler kvinnliga författare i den litterära kanon och nyansera bilden av 

den skrivande kvinnans perifera position märks exempelvis av att det i avsnittet om 

medeltidens kvinnosyn har tillkommit några rader om att det fanns kvinnor som ”hade en 

ganska självständig ställning” och fick ”tid över till eget skapande”, och kompositören 

Hidegard av Bingen nämns som ett exempel på detta (s. 68). Dessutom har det tillkommit 

drygt en sida om den medeltida ”japanska kvinnokulturen”, som porträtterar författarna Sei 

Shonagon och Murasaki Shikibus, som hade en relativt stark ställning och hög status (s. 77). 

En annan förändring i denna upplaga är den fem sidor långa fördjupningsdelen som kommer 

efter kapitlet om renässansen och fransklassicismen. Fördjupningen ägnas åt den franska 

”salongskulturen” under 1600-talet, som beskrivs som en ”motkultur med tydlig feministisk 

prägel” (s. 149). Här belyses Markisinnan av Rambouillets, Madeleine de Scudérys, Madame 
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de Lafayettes och Madame de Sévignés författarskap utifrån en diskussion om tidens franska 

könsrollsdebatt.  

Även om ovan nämnda stycken bygger på en hopfösning av kvinnliga författarskap, är 

det tydligt att författaren har ambitionen att belysa den skrivande kvinnans villkor, lyfta fram 

undanträngda kvinnliga författarskap och inkludera feministiska idéströmningar i den 

allmänna historieskrivningen. Att feministiska idéer ges större utrymme och vikt märks också 

av att det tillkomna stycket om Virginia Woolf nämner hennes essä A room of one’s own och 

beskriver den som ”en av feminismens klassiker”, som handlar just om ”hindren för kvinnliga 

författare” (s. 272).  

De tillkomna delarna i denna upplaga visar på ett försök att bryta med den ”flagranta 

mörkläggningsstrategi” av kvinnliga författarskap som, enligt Witt-Brattström, har präglat 

kanonskrivningen (Witt-Brattström 1993: 230). Enligt Witt-Brattström gäller mörkläggningen 

inte bara författarna, utan hela den kvinnliga delen av befolkningen. Det verkar som om 

Skoglund försöker bryta denna tradition genom att ägna fördjupningsdelen av kapitlet om 

upplysningstiden åt en diskussion om hur utvecklingen av romankonsten påverkades av att 

kvinnor började läsa i större utsträckning vid den här tiden (s. 184-187). Denna diskussion 

förs dock i slutet av det ordinarie kapitlet, vilket ger en signal om att kvinnoemancipationen 

inte är något som är inkluderat i den ”ordinarie”, androcentriska historieskrivningen, utan blir 

en sorts historisk parentes.  

Att litteraturhistorieskrivningen i denna upplaga utgår från den manlige författaren som 

norm märks även i fördjupningsdelen av kapitlet om medeltiden, som handlar om 

trubadurlyrik. Trots att det står att 1100-talets trubadurer var ”både män och kvinnor”, handlar 

exempeltexterna bara om mäns kärlek, där kvinnan är objektet för denna kärlek: ”hennes 

vackra ögon och friska färg” eller ”hennes ljuvliga kropp” ges som exempelformuleringar (s. 

109). Författaren förklarar vidare att det var ”gifta adelskvinnor” som dyrkades av 

”trubadurerna” (s. 113). Formuleringen antyder att trubadurerna i fråga var män, utan att detta 

problematiseras, vilket reproducerar det genussystem där mannen bildar grunden för allmänna 

uttalanden om litteraturens utveckling och karaktär (Williams 1997: 183). Sist i fördjupningen 

om trubadurlyriken kommer ett kort stycke om ”Kvinnliga trubadurer”, där Bearitz av Dia 

nämns som exempel. I detta stycke fokuseras det på hennes kön och författaren frågar sig: 

”Var det för att hon var kvinna som hon vågade skriva så naket om sin passion?” (s. 114). 

Denna näst intill retoriska fråga visar ännu en gång på det som Williams identifierar som ett 

särskiljande, könsrelaterat förhållningssätt till litteraturhistorien, där en författares kön är 

avgörande för hens litteraturhistoriska position (Williams 1997: 27).  
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En ambition att fokusera mindre på de kvinnliga författarnas civilstånd och mer på 

deras författarskap framträder i avsnittet om Sapfo, som har fått den nya rubriken ”Sapfo – 

vår första kärlekslyriker”. Även om hennes förmodade homosexualitet alltjämt nämns, står det 

att ”[v]iktigare än personen är trots allt verket”, och det har lagts till tre diktfragment som ska 

visa läsaren att ”[a]v alla antikens diktare är det Sapfo som kommer oss närmast” med sitt 

”direkta skrivsätt”. Bilden som ska illustrera stycket är en starkt exorciserande och mycket 

orealistisk 1800-talsmålning som föreställer den grekiska matematikern Hypatia, och 

bildtexten problematiserar eftervärldens sexualiserande av ”antikens intellektuella kvinnor” 

(s. 25-27).  

Det finns dock fortfarande en tendens att fokusera på kvinnornas privatliv i större 

utsträckning än männens. Beskrivningarna av Heliga Birgitta, Agneta Horn och Moa 

Martinsson är oförändrade från den förra upplagan. Om Virginia Woolf får vi veta att hon 

utsattes för övergrepp av sin halvbror och led av psykiska problem (s. 272). Jämförelsevis står 

det ingenting om James Joyces privatliv. Om Karin Boye har det tillkommit information om 

att hon ”själv attraherade och attraherades av både män och kvinnor” (s. 322). Om Boyes 

samtida kollega Ivar Lo-Johansson berättas inget om hans civilstånd, men däremot om hans 

uppväxt och hur denna präglade hans författarskap (s. 324-325). Detta har möjligtvis en 

förklaring i att Lo-Johansson, i likhet med Moa Martinsson, till viss del byggde sitt 

författarskap på det självupplevda. Avsnittet om Selma Lagerlöf handlar uteslutande om 

hennes författarskap (dock ingenting om att hon fick Nobelpriset), men det har lagts till en 

bild på henne och Sophie Elkan, där bildtexten är ett citat från ett kärleksbrev från Lagerlöf 

till Elkan (s. 315). Bilden känns omotiverad eftersom det inte står någonting om deras relation 

i resten av texten. I avsnittet om August Strindberg nämns ingenting om hans äktenskap eller 

privatliv, förutom att ”[m]ånga har hävdat att Strindberg periodvis var psykiskt sjuk” (s. 308).  

En viss hopfösning av kvinnliga författarskap sker också fortfarande, exempelvis i de 

ovan nämna styckena om Sei Shonagon och Murasaki Shikibus och fördjupningen om den 

franska salongskulturen, i vilket de Scudéry, de Lafayette och de Sévignés avhandlas efter 

varandra. Fördjupningsdelen kommer dessutom efter det ordinarie kapitlet ”Renässansen och 

fransklassicismen” (s. 117), i vilket endast en kvinna nämns (Agneta Horn), och tio manliga 

författare. Det bör tilläggas att fördjupningsdelarna generellt förefaller vara något som inte är 

lika viktigt som det ordinarie kapitlet, och man får intrycket av att det är något som kan läsas i 

mån av tid eller vid ett särskilt intresse, bland annat på grund av att sidorna har en annan färg 

och tydligt avviker från resten av bokens layout. 
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Jag har även nämnt ovan att Wägner, von Krusenstierna och Boye samlas under 

rubriken ”Tre kvinnliga röster” (s. 320). Det ges ingen motivering till denna hopfösning, utan 

det förefaller som om Wägner, von Krusenstierna och Boye klumpas ihop endast i egenskap 

av att de är kvinnor. De tre författarna presenteras en och en i själva texten, utan att någon 

koppling mellan deras litterära prestationer görs. Det bör dock tilläggas att även Verner von 

Heidenstam och Erik Axel Karlfeldt föses ihop i detta kapitel, som heter ”Från Almquist till 

arbetarlitteraturen”. von Heidenstam och Karlfeldt porträtteras dock tillsammans i egenskap 

av ”nationalskalder” (s. 311). Fokus ligger alltså i deras fall helt och hållet på deras litterära 

gärning och inte på deras personer – eller på deras kön. Detta visar ännu en gång på den 

seglivade litteraturhistoriska traditionen att ge de manliga författarna allmänstatus och 

presentera dem under könsneutrala rubriker, samtidigt som deras kvinnliga kollegor sorteras 

in under egna rubriker som signalerar att det handlar om ”kvinnolitteratur”, även när de i lika 

stor utsträckning som männen behandlar existentiella frågor och problem (Williams 1997: 

186).  

Tydligast framträder hopfösningsstrategin i denna upplaga av att Jane Austen och 

”systrarna Brontë” (vilket ju i sig är en hopklumpning av Charlotte, Anne och Emily Brontë) 

presenteras under samma rubrik. Skoglund motiverar själv denna hopfösning med att Austen 

och Brontësystrarna inte passar ”in i de prydliga epoksystem som litteraturforskarna med stor 

möda har satt ihop” (s. 217). Istället för att beskriva dem som normbrytande eller 

avantgardistiska framställs de som problematiskt avvikande, eftersom de inte följer normerna 

för hur romantisk respektive realistisk litteratur ”ska” se ut. Jämförelsevis beskrivs på ett 

annat ställe Gullivers resor och Candide också som två verk som ”passar dåligt in i mönstret” 

för utvecklingen av den psykologiska romankonsten under 1700-talet (s. 186-187). Detta leder 

dock inte till någon hopfösning av vare sig böckerna eller författarna, utan Jonathan Swift och 

Voltaire behandlas var och en för sig, och presenteras som två av upplysningstidens stora 

författare (s. 162-167).  

Detta bekräftar Anna Williams insikt om att kvinnor ofta hamnar utanför huvudfårorna 

för periodisering och klassificering, eftersom deras författarskap betraktas som avvikande 

istället för likvärdiga eller nydanande. Eftersom kvinnor och män genom historien har haft så 

olika förutsättningar för författande, och kvinnorna har ”hamnat efter” männen framför allt på 

grund av deras bristande utbildning, skulle hela epoksystemet behöva omvärderas och 

utvidgas. En kronologiskt utvidgad romantisk epok, argumenterar Williams, skulle presentera 

en helt annan bild av kvinnlig medverkan i romantiken (Williams 1997: 13: 185).  
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Svenska Timmar –litteraturen följer den gängse normen där det är manliga författare 

som Goethe, Dickens och Balzac som har definierat de litterära epokerna romantik och 

realism, vilket gör att kvinnliga författare som Austen och Brontësystrarna missgynnas och 

inte kan skrivas in i den allmänna kanon som självständiga författare, utan måste samlas under 

en gemensam rubrik, med det gemensamt att de är kvinnor. Att genussystemets logiker, 

isärhållande och hierarki alltjämt präglar kanonskrivningen i detta läromedel blir också tydligt 

av att Virginia Woolf både rubriceras tillsammans med James Joyce, och även jämförs med 

honom. Joyce är i fokus och Woolf beskrivs i förhållande till honom, exempelvis med 

formuleringar som: ”Precis som Joyce ville hon fånga människors tankar precis som de är”, 

och ”Hon var däremot inte fullt så experimentell som Joyce”, konstateras det (270-271).  

Även om det har vissa pedagogiska fördelar att jämföra författarskap med varandra på 

det här viset, blir det övervägande intrycket av en sådan hopfösning att Woolfs författarskap 

endast gestaltas i förhållande till Joyces. Det är han som får definiera normen för den 

modernistiska litteraturen, och hon får bedömas utifrån hans prestationer istället för utifrån 

sina egna.  
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4. Konklusion	  och	  slutdiskussion	  
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns både påfallande likheter och skillnader 

vad gäller representationen av kvinnliga författare i de olika upplagorna av Svenska Timmar – 

litteraturen. Omfattningen av kvinnliga författarskap har ökat i den senare upplagan, från 

16% som omnämns 1991 till 21.6% 2012. Text- och bildutrymmet som kvinnliga författare 

får har också ökat, dock bara från 16% 1991 till 17% 2012. Störst skillnad vad gäller 

omfattningen av kvinnliga författarskap är andelen rubriker, som har ökat från 16% 1991 till 

26% 2012. Jag håller med Ebba Will-Brattström om att andelen kvinnliga författare 

fortfarande är för liten, även om det har skett förbättringar. Det är anmärkningsvärt att 

textutrymmet knappt skiljer alls mellan upplagorna, när andelen kvinnor har ökat såpass 

mycket. Detta vittnar om att det rör sig om en viss form av pliktskyldigt uppräknande av 

kvinnliga författare, utan att deras verk ägnas någon större analys.  

Den största skillnaden mellan de olika upplagorna, vad gäller de kvalitativa aspekterna, 

är att fler historiska kvinnliga författarskap har skrivits in i kanon 2012. Att Jane Austen och 

Virginia Woolf har lagts till är inte lika förvånande som att japanskorna Sei Shonagon och 

Murasaki Shikibus har inkluderats. Denna utveckling kan förmodligen förklaras av att den 

nya läroplanen, Lgy11, på ett flertal ställen betonar att svenskämnet ska behandla 

skönlitteratur författad dels av såväl kvinnor som män, dels från olika tider, epoker och 

kulturer. Eftersom Svenska Timmar marknadsförs som ett läromedel som ska erbjuda läraren 

ett slags heltäckande ”paket”, är det rimligt att anta att författaren har tagit fasta just på dessa 

formuleringar när han har inkluderat Shonagon och Shikibus i den nya upplagan. Värt att 

anmärka är dock att den senare upplagan inte tar upp någon kvinnlig dramatiker, vilket 

innebär att man som lärare i kursen Svenska 3, som enligt det centrala innehållet ska behandla 

”texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik”, måste 

komplettera Svenska Timmar – litteraturen med något annat läromedel.  

I båda upplagorna diskuteras den skrivande kvinnans villkor och hindren som kvinnliga 

författare genom historien har mött, vilket motsvarar Supplement 80:s och Lgy11:s krav på att 

behandla ”författarbiografiska förhållanden” respektive ”människors erfarenheter” och 

”livsvillkor”. Båda upplagorna tar upp faktumet att kvinnor har förvägrats utbildning i större 

utsträckning än män, vilket har exkluderat dem från såväl litteraturen som andra offentliga 

arenor i samhället. Att detta tas upp på ett flertal ställen i läromedlet tyder på en medvetenhet 

hos författaren, om hur den manligt dominerade litteraturhistoriska traditionen förs vidare 
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med hjälp av genussystemets mekanismer, som i denna uppsats har sammanfattats med 

Yvonne Hirdmans termer dikotomi (särskiljande) och hierarki (den manliga normen).  

Men även om en genusmedvetenhet uppenbarligen finns i Svenska Timmar – 

litteraturen ägnar sig även Skoglund till stor del åt att bekräfta den manliga kanontraditionen, 

istället för att bryta mot den. Detta sker både i upplagan från 1991 och i upplagan från 2012 

genom att reproducera genussystemets logiker, som skiljer mellan manligt och kvinnligt och 

positionerar det manliga som norm medan det kvinnliga är undantag. I Svenska Timmar – 

litteraturen görs detta framför allt genom att de kvinnliga författarna porträtteras som 

könsvarelser i större utsträckning än männen, dels genom att författaren fokuserar på deras 

sexuella läggning, uppväxtförhållanden eller civilstånd i större utsträckning än vad som görs 

med de manliga författarna, dels genom att bunta ihop dem i kategorier som signalerar att det 

handlar om ”kvinnolitteratur” och inte om allmängiltig litteratur. 

Vad gäller intresset för de kvinnliga författarnas privatliv sker det ingen större 

förändring mellan 1991 och 2012, trots att stycket om Sapfo från 2012 antyder en ambition att 

fokusera mindre på personen och mer på det litterära verket. De utökade texterna om Selma 

Lagerlöf och Karin Boye i denna upplaga fokuserar i någon mån på deras sexualitet, liksom 

avsnittet om Virginia Woolf. Jag har inte kunnat finna något motsvarande i texterna om de 

manliga författarna. Hopfösningsstrategin används i större utsträckning i upplagan från 2012, 

trots att stycket om ”Kvinnokamp och kvinnolitteratur” från 1991 har försvunnit. Många av 

de tillkomna kvinnliga författarskapen i denna upplaga – Sei Shonagon, Murasaki Shikibus, 

Madeleine de Scudéry, Madame de Lafayette, Madame de Sévignés, Jane Austen, ”systrarna” 

Brontë, Elin Wägner och Agnes von Krusenstierna – behandlas med just en 

hopfösningstrategi och beskrivs tillsammans med andra kvinnor, utan att de nödvändigtvis har 

särskilt mycket gemensamt rent författarmässigt.  

Efter läsningen av de båda upplagorna av Svenska Timmar – litteraturen framstår det 

klart och tydligt att kanonskrivning är både föränderlig och på samma gång starkt förankrad i 

en litteraturhistorisk tradition som styrs av vissa dominerande normer och värderingar. 

Förmodligen är särbehandlingen och exkluderingen av kvinnliga författare ofta en omedveten 

strategi hos de (män) som (oftast) skriver litteraturhistoriska översiktsverk. I Svenska Timmar 

– litteraturen framträder trots allt en ambition att motverka könssegregeringen, men detta 

förefaller ha varit svårt att genomföra i praktiken. Avslutningsvis kan det konstateras att den 

svensklärare som vill inkludera en rimlig andel kvinnliga författare i den litterära kanon – som 

enligt Witt-Brattström borde ligga på cirka 30 procent – alltså måste använda sig av andra 
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läromedel för att komplettera Svenska Timmar – litteraturen och för att uppnå samtliga av de 

centrala mål som svenskämnet i Lgy11 innefattar.  
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