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Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning
Den 1 januari 2003 startade det nationella nätverket för forskning 
och forskarutbildning i svenska med didaktisk inriktning med  
Malmö högskola som värdlärosäte. Det övergripande målet för  
nätverket är att verka för tillväxten av både forskning och forskar- 
utbildning inom området svenska med didaktisk inriktning.  
Nationella nätverket har till syfte att inom svenskämnets didaktik:

• verka för tillväxten av forskning och forskarutbildning
• stimulera utvecklingsprojekt inom fältet
• underlätta kontakter och informationsutbyte mellan verksamma 

forskare samt mellan forskare och lärare i den allmänna skolan 

Nätverksmöten och en forskningskonferens har årligen anordnats. 
Rapporter från konferenserna publiceras i nätverkets skriftserie  
”Texter om svenska med didaktisk inriktning” och även online i Diva. 

Administrationen av nätverket vandrar mellan olika lärosäten. Mellan 
2010 och 2012 var Institutionen för didaktik och Institutionen för nord-
iska språk vid Uppsala universitet värdar för nätverket. Från 2013 till 
2014 administrerades nätverket av Institutionen för didaktik och peda-
gogisk profession, Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och 
religion och Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. 

Under åren 2015 till 2016 koordinerades nätverket av Centrum för 
språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads universitet. Från och med 
2017 är det Institutionen för kultur och kommunikation vid Linkö-
pings universitet som står värd för nätverket.

Adressen till nätverkets hemsida är  
liu.se/artikel/nationella-natverket-for-svenska-med-didaktisk-inriktning



65

”Antikens Grekland var 
ganska länge sedan.”1

En studie av utbildnings- 
radions program om  
antiken under perioden 
1960-2010
Stina-Karin Skillermark

Den här artikelns syfte är att beskriva och diskutera hur den litterära 
epoken antiken framträder och förmedlas i utbildningsradions pro-
gram. Det bakomliggande intresset är att undersöka om och hur ett 
traditionellt ämnesinnehåll som litteraturhistoria transformeras i en ny 
mediekontext. Artikeln baseras på en studie av fyra program om anti-
ken producerade av utbildningsradion2 under perioden 1960 till 2010. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i en tidigare artikel (Skiller-
mark 2016) i vilken två utbildningsprogram om antiken från 1998 res-
pektive 2010 analyseras och jämförs. Programmen undersöktes i den 
nämnda studien ur ett narratologiskt perspektiv där olika aspekter så-
som innehåll, struktur, berättande, historiesyn och publiktilltal gran-
skades. Sammanfattningsvis framgår av den tidigare undersökningen 
att de två programmen uppvisar två olika förhållningssätt till traditio-
nen; programmet från 1998 förmedlar en tradition och ett kulturarv. 

1 Citat från Hej litteraturen! Antiken (15:55).
2 Under den period som undersökningen avser har program för skolan producerats av 

Skolradion, TRU (Television och Radio i undervisningen) samt UR (Utbildningsradion). För 
enkelhetens skull och eftersom produktionsbakgrunden inte beaktas i följande analys benämns 
alla program utbildningsprogram eller utbildningsradions program. (Se Lindell 1999.)
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Programmet från 2010 förmedlar visserligen en tradition, men både 
ifrågasätter den och förklarar sin samtid med hjälp av den. 

Föreliggande artikel utvecklar den tidigare studien genom att lyf-
ta fram andra perspektiv och analyser samt utgår från program från 
en längre tidsperiod. Artikelns centrala frågeställningar lyder: Vad för 
slags kunskap om antiken förmedlas i programmen och hur presente-
ras den? samt Hur förväntas mottagaren förhålla sig till den litterära 
epoken antiken? De aspekter som konkret undersöks i artikeln är pro-
grammens innehåll och syfte (vad?), deras olika framställningsformer, 
didaktiska val och utgångspunkter (hur?) samt motiveringar till varför 
antiken ska studeras. Detta i sin tur leder vidare till en beskrivning av 
innehåll och form utifrån en tänkt mottagare, synen på kunskap samt 
traditionens roll i samhället. 

Teoretisk bakgrund 
Utgångspunkten för studien är att litteraturhistoria och i det här fallet 
förmedlingen av en litterär epok betraktas som en möjlig representa-
tion av historiska skeenden och tolkningar av tillhörande litteratur 
(Perkins 1992:14). Överfört till utbildningsprogrammen innebär en 
sådan ståndpunkt att de som arbetar med programmen skapar en re-
presentation genom att bland annat välja innehåll, berättarperspektiv, 
struktur och berättare (White 1987: 1975). Därutöver har även utbild-
ningsprogrammen ett didaktiskt syfte. Det betyder att det finns tankar 
både medvetet och omedvetet om mottagaren inbyggda i ett program 
om en litterär epok avsett för skolan.  

Chatman (1978) har i en modell lyft fram begreppen implied audi-
ence, tänkt publik respektive real audience, verklig publik. Hans modell 
(ibid.) åskådliggör hur ett verks tänkta mottagare respektive tänkta för-
fattare är åtskilda den verkliga publiken respektive verkliga författaren. 
Det som finns inskrivet i verket om den tänkta publiken behöver inte 
överensstämma med den verkliga publiken. Andra teoretiker som Eco 
(1979) har också formulerat tankar om hur en tänkt läsare/mottagare 
framträder inom ett verk och kallar denne modelläsare. Ecos tankar 
kan komplettera och utvidga diskussionen om den tänkta mottagaren 
i Chatmans modell (1978). Eco menar att författaren måste förutse sin 
modelläsare och hoppas på modelläsarens existens. Samtidigt måste 
texten skrivas på ett sådant sätt att denna modelläsare framträder.
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Modelläsaren eller den tänkta mottagarens existens och förväntade 
egenskaper kan även betraktas utifrån och knytas till de tre premisser 
för litteraturhistorieskrivande som Kittang beskriver (1983: 67-109). 
Kittang anser att litteraturhistorieskrivaren veterligen eller oveterli-
gen förhåller sig till den vetenskapliga praktiken, genrens krav samt 
ideologiska och sociologiska villkor. Det skulle betyda att synen på 
den tradition och den kunskap som ska förmedlas påverkas av och 
anpassas till de villkor som gäller i dess samtida samhälle. Innehållet 
utformas med utgångspunkt i den aktuella tidens vetenskapliga syn på 
den epok som avses. Hur den litterära traditionen förmedlas påverkas 
i sin tur av litteraturhistoriegenrens utmärkande drag vid skrivtillfället 
samt samhällets kunskapssyn och åsikt om skolans och den litterära 
traditionens syfte och uppdrag. 

Begreppen kunskap och kunskapssyn är komplexa och många 
gånger svåra att definiera. Som Ammert (2013: 11-13) skriver är synen 
på kunskap föränderlig över tid. Förhållningssättet till kunskap har i 
skolan under en längre tid präglats av en motsättning mellan förmed-
lad kunskap och progressiv kunskap (Gustavsson, 2002: 27-30), där 
det förstnämnda koncentrerar sig på att förmedla kunskap och det 
andra på att väcka elevens eget lärande genom att lägga vikt vid att 
skapa motivation och intresse hos eleven ifråga. Det som menas med 
kunskap och kunskapssyn i föreliggande artikel är vad som den tänkta 
mottagaren förväntas lära sig, hur den tänkta mottagaren förmodas 
förhålla sig till den samma samt vilken kunskap som premieras – den 
förmedlande eller den som vill väcka elevens eget lärande. 

Som tidigare nämnts är precis som kunskapssynen även traditio-
nens innehåll och människans förhållande till traditionen ombytlig. 
Thompson (2001: 225-257) har intresserat sig för traditionens roll i ett 
samhälle och han fastslår att traditionen inte kan förbli konstant och 
auktoritär när människan har tillgång till andra sanningar än de som 
förmedlas inom ett samhälle eller en by. Traditionen är i ett globali-
serat och digitaliserat samhälle inte längre självklar för sin egen skull 
utan måste upplevas som angelägen och viktig för den som möter den 
(ibid.). Följaktligen måste även en tradition som berör litteraturhis-
toria och litterär kanon hantera och förhålla sig till denna situation.  
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Material 
I undersökningen ingår fyra utbildningsprogram för gymnasiet som 
handlar om den litterära epoken antiken. Dessa fyra program är de 
program som har hittats om den litterära epoken antiken i utbild-
ningsradions programkataloger under perioden 1960 till 20103. Un-
dersökningen har valt att utgå från 1960 och framåt då det är från 
den tiden som utbildningsradion i större utsträckning börjar skapa 
program för den svenska skolan (Martinsson 2004: 28-32).  

I undersökningen (se tabell 1) ingår radioprogrammet Homeros 
Grekland (1960) och tv-programmen Antiken (1968), Det grekiska dra-
mat (1998) samt Hej litteraturen! Antiken (2010).  I tabellen (tabell 1) 
syns även de programledare som har till sin uppgift att föra program-
met vidare. Programledarna är i kronologisk ordning professor Al-
bert Wifstrand (Homeros Grekland), en kvinnlig och manlig voice-over 
(Antiken), läraren och läromedelsförfattaren Ulf Jansson (Det grekiska 
dramat) respektive radiokrönikören Rebecca Vinterbarn Elg (Hej lit-
teraturen! Antiken). När det gäller programmet Antiken från 1968 har 
undersökningen gjorts utifrån ett råmaterial då något annat inte finns 
att tillgå för tillfället, vilket naturligtvis påverkar analysmöjligheterna. 
Bland annat saknas vissa delar i programmet såsom övergångar mel-
lan avsnitt, berättande delar och en avslutning. Detta gör det svårt att 
med fullständig säkerhet uttala sig om vem som exempelvis är pro-
grammets programledare. Programmets längd är troligtvis också en 
konsekvens av att programmet inte är färdigställt. Som synes av tabel-
len (tabell 1) är programmet i förhållande till övriga betydligt kortare.  

3 Det finns även program som består av antika litterära verk i form av radioteater och 
teaterinspelningar. Dessa har ej beaktats då de enbart förmedlar de litterära texterna och ingen 
berättelse om epoken antiken. Dessutom finns radioprogrammet Skandera eller recitera? Om 
latinsk versläsning från 1961. Programmets manus finns att tillgå, men programmet behandlas 
inte i denna artikel då det hittills har varit svårt att bedöma programmets innehåll enbart 
utifrån dess manus.  
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Tabell 1: Översikt över programmens produktionsår, medium,  
längd samt programledare.

Program År Medium Programlängd Programledare

Homeros Grekland 1960 radio 21�26 Albert Wifstrand

Antiken 1968 tv 15:00 Två voice-over

Det grekiska dramat 1998 tv 26:02 Ulf Jansson

Hej litteraturen!  
Antiken

2010 tv 27:55 Rebecca  
Vinterbarn Elg 

Metod
Den metod som används är en så kallad modelläsning. Metoden model-
läsning innebär att analysen avser att undersöka ett verks inneboende 
egenskaper och vad dessa säger om den tänkta mottagaren (Chatman 
1978) eller modelläsaren (Eco 1979). I detta fall menas med modelläs-
ning att programmens berättelser och visuella element anses peka mot 
en viss läsning och en viss analys, men det betyder för den skull inte att 
den läsning och analys som presenteras är den enda möjliga (Se exem-
pelvis Björkvall 2009: 25-26, 146-147).  Det som beskrivs i föreliggande 
artikel är alltså en möjlig läsning och tolkning. På grund av artikelns 
begränsade format presenteras programmens förmedling av den litterära 
epoken antiken och kunskapssyn utgående från en beskrivning och ana-
lys av programmens innehåll, syften och förhållningssätt samt program-
mens framställningsformer.  För att få en helhetsbild av programmen 
krävs fler aspekter än vad som är möjligt att beakta i föreliggande artikel. 

De citat som förekommer i resultatdelen har transkriberats enligt 
Linells principer (Linell 1994) till normaliserat skriftspråk. Exempelvis 
följer citaten skriftspråkets stavning och interpunktion. Linell kallar 
denna slags transkription för ”en utförlig dokumentation av vad som 
sagts” (1994:13). 

Gemensamt stoff med skilda syften
Gemensamt för alla fyra programmen är att den litterära epoken anti-
ken begränsas till det som skedde och skrevs i antikens Grekland. De 
fyra programmen baseras på och gör sitt urval från en stabil och stan-
dardiserad kanon gällande den grekiska antikens litteratur. Det urval 
som skett i programmen tyder på, som Thavenius (1995:130) skulle 
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ha kallat det, en slags normalisering av en mångfacetterad och hete-
rogen litteratur. Däremot resulterar programmens skilda syften och 
framställningsformer i att de var för sig och på olika sätt speglar den 
litterära epoken antiken och dess litterära texter. Det som också skiljer 
programmen åt är hur de förhåller sig till den kunskap som förmedlas. 

Radioprogrammet Homeros Grekland (1960) vars syfte framgår av 
titeln beskriver det antika Grekland och de litterära verken Iliaden och 
Odyssén genom exempel från de två kända eposen. De litterära uppläs-
ningarna som omges av kommentarer och tolkningar förmedlar dels 
kunskaper om den grekiska kulturen, dels kännedom om välbekanta 
scener ur de homeriska verken. Här sätts litteraturen i centrum och 
uppläsningarna tar mer än hälften av programtiden i anspråk. Dessa 
kommenteras sedan såtillvida att mottagaren både får kunskaper om 
de litterära citaten och verken men också om den grekiska kulturen, 
exempelvis skaldens roll (07:27). 

Tv-programmet Antikens (1968) syfte är att beskriva dramats ut-
veckling och det antika dramat. Programmet ingår i en serie av pro-
gram som ska belysa dramats utveckling och historia. Fokus läggs på 
kulturhistoriska aspekter såsom Dionysosdyrkan (02:05), de tidiga 
religionernas berusningsinslag (02:58), teaterns utformning (06:14) 
samt debattens betydelse i det antika Grekland (13:00). I program-
mets nuvarande skick, det vill säga ett råmaterial, lyser litteraturen 
med sin frånvaro. Däremot ges den utrymme i det medföljande elev-
häftet (Sveriges radio, 1968: 2-11), där också det romerska dramat till-
ägnas ett kort avsnitt (1968: 10-11). 

Det grekiska dramat (1998) utgår från ett likartat syfte som program-
met Antiken, men utvecklar och fördjupar temat ytterligare med fram-
förallt kulturhistoriska aspekter, bilder från grekiska antika miljöer 
och exempel ur kända dramer. Bland annat visas avsnitt ur trilogin 
Orestien (05:59, 06:57) och komedin Lysistrate (21:16). Dessutom be-
handlas även genrerna epik och lyrik företrädda av Homeros (03:23) 
respektive Sapfo (09:07). Dessa inslag är däremot korta och utgör en 
mycket liten del av programmet. 

När det gäller det sist producerade programmet Hej litteraturen! An-
tiken (2010) kan sägas att programmet med ett undantag liknar övriga 
program när det gäller val av innehåll. Programmet behandlar oli-
ka aspekter av antiken bland annat Homeros och hans verk (03:25), 
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viktiga händelser i form av nedslag på en tidsaxel (10:01), synen på 
sex, erotik och genus i antiken (17:24) samt samtida antika spår (ex 
16:01, 26:08). Förutom Homeros läses eller sjungs texter av andra 
antika författare såsom Sapfo (24:15, 27:27), Platon (19:22, 26:27), 
Pindaros (17:40), Aristofanes (23:38) och Ibykos (21:35). Det som 
skiljer programmets urval från övriga är en uppläsning av en dikt av 
Ibykos. Hans dikt används för att förstärka synen på den manliga 
sexualiteten, vilken behandlas i ett av programmets teman: sex, erotik 
och genus. I programmet läggs inget fokus på Ibykos författarskap 
eller hans tillbakadragna roll i den antika litterära kanon. 

Sammanfattningsvis och förenklat kan innehållet i de olika pro-
grammen kort summeras på följande sätt: Programmen har alla en 
tematisk struktur. Beroende på programmens syfte och funktion har 
fokus lagts antingen på en aspekt såsom dramatik och Homeros epos 
eller försöker programmen att ge en överblick av en litterär epok. Ge-
mensamt för programmen är att de i huvudsak utgår från ett klassiskt 
och i skolan ofta förekommande innehåll när det gäller den litterära 
epoken antiken i Grekland. I läroböcker från olika tider såsom exem-
pelvis Svenska Impulser 2 (2010), Språk, litteratur och samhälle (1997), 
Svenska Timmar (1991), Från Bibeln till Blanche (1977, 1985) samt Dikt 
och data. Litteraturhistoria för gymnasieskolan (1971) märks ett liknande 
innehåll och urval4. Däremot väljer vissa läroböcker att även behandla 
den romerska antiken5. 

Det som ger programmen dess karaktär är inte urvalet utan deras 
syfte och fokus, hur de lyfter fram och förhåller sig till den litterära epo-
ken antiken samt vad för slags kunskap som förmedlas. I detta ingår 
hur de presenterar sitt innehåll för sin mottagare och var de tar sin 
utgångspunkt – i litteraturen, dåtiden eller samtiden, vilket beskrivs i 
nästa avsnitt.  

Den allmänmänskliga aspekten och den  
samtida anknytningen
Programmens olika teman visar att programmen har olika sätt att 
berätta om och försöka beskriva den litterära epoken antiken. Detta 
kan ur ett didaktiskt perspektiv betraktas som olika sätt att försöka 

4 Jämförelsen bygger på en enkel genomgång av några läroböcker. Denna jämförande del 
kommer utvecklas mer i mitt kommande arbete med materialet. 

5 Se fotnot 3 gällande radioprogrammet Skandera eller recitera? (1961). 
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levandegöra och ge skäl för studier av en svunnen tid.  Inte bara oli-
ka teman ska motivera och locka till kunskap om epoken utan även 
allmänmänskliga aspekter och samtida fenomen används för att göra 
programmen intressanta och relevanta. Alla program belyser på något 
sätt det allmänmänskliga och anknytningen till den egna samtiden.

Programmet Homeros Grekland avslutas med en uppläsning av Pri-
amos möte med Akilles i Iliaden. Priamos, Hektors far, ber Akilles om 
att få ta med sig sin sons lik hem (16:55). Den kända scenen inramas 
av Wifstrands tal om allmänmänskligt och medmänskligt. Han säger 
vid avsnittets början ”Men nu åter någonting mer rörande mänskligt 
i Iliadens avslutning.” (16:22) och fortsätter med ett kort refererat av 
händelseförloppet. Därefter läses avsnittet om mötet mellan Priamos 
och Akilles. Därpå följer ytterligare en kommentar av Wifstrand.

 
Det är mycket som skiljer oss från Homeros tid men i ställen som 
detta är det inte bara något allmängrekiskt utan något allmän-
mänskligt. Vi har nu en levande känsla för våra sammanhang med 
alla jordens folk i nutiden men en ganska svag samhörighetskänsla 
inför det förflutna. Homeros kan bland mycket annat visa oss att 
också dessa gamla forntidsmänniskor är våra bröder. (20:26)

I citatet märks en vilja att lyfta fram det som traditionen kan ge männ-
iskan – både kunskaper om det förgångna, men också kunskaper om 
och en förståelse för det allmänt mänskliga. Det finns även en jämfö-
relse mellan samtida och dåtida kulturer och det konstateras att båda 
kan visa på en mänsklig samhörighet.

Den allmänmänskliga aspekten framträder likaså i programmet An-
tiken och då redan i inledningen. En kvinnlig och manlig voice-over 
beskriver dramats och spänningens betydelse för människan. 

Vad är teater egentligen? Hur har teatern uppstått? Vad är det för 
behov hos människan som teatern kan fylla? Att det är ett mycket 
elementärt ursprungligt behov kan vi se hos barnen som leker. (---)
Men också vuxna har behov av sådant som är teater som är drama-
tiskt spännande, engagerande och som ger en gruppupplevelse där 
många människor samtidigt grips av och delar samma känslor. Det 
är karnevaler och andra folkfester deltar alla i glädjen och drama-
tiken och lever intensivt med i händelserna på arenan. Publiken 
följer andlöst eller jublande aktörernas dramatiska spel. (00:07)
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Inledningens fokus på teaterns betydelse för människan i stort och 
människan i programmets samtid förstärks av de filmavsnitt som il-
lustrerar det sagda. Bland annat syns barn med stora skor och klän-
ningar stappla omkring och leka vuxna. De vuxnas hänfördhet av 
spänning och dramatik åskådliggörs bland annat genom bilder från 
en hockeymatch, där publiken engagerat följer händelserna på spel-
planen. Programmets syfte att beskriva det allmänmänskliga knyts tätt 
till samtida fenomen.

Det allmänmänskliga i Det grekiska dramat tar sig ett annat uttryck 
än i de tidigare nämnda programmen. Möjligen ska detta inte beskri-
vas som att programmet skildrar något allmänmänskligt utan snarare 
ger en bild av antikens påverkan på kultur och samhällsliv. Samti-
digt visar programmet hur allmänmänskliga problem har funnit sin 
kraft till lösning och motstånd i den grekiska kulturen. Bland annat 
beskrivs hur olika människor i svåra tider har hämtat styrka och in-
spiration från de klassiska symbolerna. Jansson berättar följande i pro-
grammets inledning:

Till den (Poseidontemplet, min anm.) har tankarna ofta gått när vi 
har behövt söka kraft i den klassiska grekiska kulturen. Hit kom ex-
empelvis den engelske romantiske diktaren lord Byron på 1800-ta-
let. Då sökte han sig hit med en grupp frivilliga och ett fartyg lastat 
med vapen för att delta i det grekiska befrielsekriget mot turkarna. 
Här gick han runt och sökte kontakt med den klassiska kulturen för 
att minnas den. Byron och hans vänner sökte sig vidare härifrån 
sen, och lite strax efteråt så dog han själv, men Grekland blev fritt. 
Likadant var det på 1930-talet när Hitler hade kommit till makten. 
Då sökte också europeiska humanister och demokrater de här 
grekiska klassiska symbolerna för att visa vilken europeisk kultur 
de stod för, till exempel Pär Lagerkvist som talade om de grekiska 
templen som reste sig som knutna nävar mot barbari. (00:58) 

I citatet märks en respekt för, nästintill en tacksamhet till den grekiska 
kulturens arv som beskrivs indirekt i form av frihet och demokrati. 
Symbolernas betydelse förstärks genom de filmavsnitt som beledsagar 
Janssons tal. Han befinner sig vid tillfället vid Poseidontemplet och 
rör sig bland spåren av den grekiska kulturen. 

I Hej litteraturen! Antiken förekommer också inslag som beskriver 
allmänmänskliga fenomen såsom kampen mot överheten, makten, 
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vilken poeten Johannes Anyuru beskriver. Han säger bland annat att 
han har inspirerats av Iliaden för dess skildring av vreden och maktlös-
heten inför jättar och mytologiska figurer (02:25). I ett annat inslag be-
skriver Anyuru den tröst som den antika litteraturen har gett honom.

Det finns åtminstone för mig så kunde jag finna en tröst i att 
människor som tiden tvättat bort för tusentals år sedan hade på 
nåt sätt samma tankar, samma känslor, samma hjärtan, samma 
tvivel, samma stolthet. Det finns ju en tröst överhuvudtaget i 
litteraturen.(07:46) 

Det som utmärker citatet samt även andra liknande delar i Hej littera-
turen! Antiken är att det allmänmänskliga beskrivs genom personliga 
tolkningar och upplevelser. I det här fallet handlar det om Anyurus 
privata läsupplevelse och hans personliga uppfattning om samhörig-
heten med tidigare generationer. 

Både Antiken och Hej litteraturen! Antiken tar till skillnad från Ho-
meros Grekland och Det grekiska dramat sin början i sin egen samtid. 
Programmet Antiken utgår från samtiden i inledningen ,likaså sker i 
Hej litteraturen! Antiken. Programledaren Vinterbarn Elg inleder pro-
grammet med att räkna upp åtskilliga antika företeelser. 

Hollywood gör storfilmer om de grekiska krigen. Alla teaterupp-
sättningar runt om i Sverige där man spelar gamla grekiska dramer 
och komedier.  Demokrati Platonsk kärlek. Akilles häl. En Disney-
version av Herkules. (00:47) 

Liknande hänvisningar till samtida företeelser som i citatet ovan fö-
regås, blandas med eller följer efter inslag om antikens kultur och 
levnadssätt genom hela programmet. Genom att visa på företeelser 
i det samtida samhället ska intresset för det antika dramat respektive 
den litterära epoken antiken väckas till liv hos mottagaren.

De fyra programmens sätt att hänvisa till det allmänmänskliga kan 
betraktas som didaktiska val för att engagera och motivera sin motta-
gare till studier i ämnet. Dessa val ger en viss bild av varför mottaga-
ren ska lära sig om den litterära epoken antiken. De två program som 
utgår från dåtiden genom litterära verk eller genom viktiga platser 
motiverar kunskaper om epoken på grundval av dess verk, kultur och 
innovationer och med en viss hänvisning till det allmänmänskliga. 
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Programmen Antiken och Hej litteraturen! Antiken rättfärdigar studier 
av antiken både med samtida och allmänmänskliga argument. Mot-
tagaren ska förstå sin samtid men också se det allmänmänskliga på 
grupp- eller individnivå samtidigt som han eller hon lär sig om den 
litterära epoken. 

De skilda sätten att motivera studier av antiken sätter sin prägel 
på programmen och ger dem dess särdrag, men det är inte enbart 
detta som visar hur programmen på skilda sätt förhåller sig till och 
presenterar traditionen.  Det är också intressant att betrakta hur det 
berättas om antiken och hur dessa skilda framställningsformer speglar 
programmens förhållande till tradition och kunskap. 

Programmens framställningsformer
Med framställningsformer menas i det här avseendet att programmen 
består av olika slags beskrivningar och berättelser om antiken. Hur 
framställningsformerna används och i vilken grad de nyttjas påver-
kar vilken bild av traditionen som förmedlas samt hur mottagaren 
ska förhålla sig till den. I denna studie har en grunddinstiktion gjorts 
mellan direkt och indirekt framställningsform (Se Lundgren 1994:21 
och Martinsson 1994:88). Den direkta framställningsformen består av 
uppläsningar eller dramatiseringar av verk. Den indirekta framställ-
ningsformen utgörs av bland annat refererat, kunskapsförmedling och 
tolkningar, som har det gemensamt att de återges i andra hand av och 
genom någon annan. I många fall inramas den direkta framställnings-
formen av den indirekta av skilda slag, vilka kan delas in i olika un-
derkategorier. I analysen av programmen har följande framställnings-
former identifierats: den deskriptiva, den förklarande, den värderande 
och den personligt reflekterande.

Den direkta framställningsformen
Alla fyra programmen har någon slags direkt framställningsform i 
form av uppläsningar av direkta citat eller filmavsnitt från valda av-
snitt ur teaterföreställningar. Mest direkt förmedling procentuellt sett 
har programmet Homeros Grekland (59 % av programtiden). Därefter 
följer Det grekiska dramat (15 % av programtiden) och minst direkt 
förmedling har programmen Hej litteraturen! Antiken (9 % av pro-
gramtiden) respektive Antiken (7 % av programtiden). Programmen 
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nyttjar även den direkta framställningsformen på skilda sätt. Homeros 
Grekland innehåller koncentrerade och långa uppläsningar av citat ur 
Iliaden och Odyssén. Det grekiska dramat uppvisar ett liknande förhåll-
ningssätt om än i mindre utsträckning. Uppläsningarna i program-
men6 har som avsikt att ge upplysningar om ett litterärt verk, en gen-
re eller ett författarskap. I Hej litteraturen! Antiken består den direkta 
framställningsformen av åtta korta uppläsningar av texter från olika 
författare. Författarna Platon och Sapfo blir företrädda två gånger. 
Övriga företräds endast en gång. Resultatet blir att uppläsningarna i 
Hej litteraturen! Antiken kan upplevas fragmentariska och utan sam-
manhang. Intrycket är att de framförallt används för att belysa ett 
ämne eller skapa stämning. 

Den direkta förmedlingen i Homeros Grekland och Det grekiska dra-
mat beledsagas av en indirekt förmedling i form av referat, beskriv-
ningar, tolkningar och/eller kommentarer. Mottagaren får med andra 
ord hjälp med att sätta in den direkta förmedlingen i ett sammanhang 
och styrs mot en viss tolkning. I Hej litteraturen! Antiken lämnas ofta 
uppläsningarna i ett tomrum. Uppläsningarna knyts visserligen till 
ett övergripande tema, exempelvis sex, erotik och genus (17:24) el-
ler nämns kort i berättelsen runtomkring. Uppläsningen ur Lysistrate 
(22:32) kan ses som ett undantag. Här hänvisas till en moderniserad 
version av dramat i form av en serieroman vid namn Sexstrejk nu!. Pro-
fessor Anna-Karin Gerö ger också en kort bakgrundsbild av dramat 
som hon presenterar som ett drama skrivet för män och för att driva 
med kvinnorna (23:14). Uppläsningen ramas in men det är återigen 
temat som sätts i fokus inte dramats handling. 

Att förklara och reflektera 
Som tidigare nämnts omringas den direkta framställningsformen ofta 
av indirekta framställningsformer av olika karaktär. De indirekta fram-
ställningsformerna används emellertid även i andra sammanhang och 
fristående från citat och teateruppföranden. Generellt betraktat kan 
de fyra programmen i huvudsak sägas bestå av deskriptiva och förkla-
rande framställningsformer. De deskriptiva inslagen är i stort likartade 
men de förklarande delarna kan se olika ut. De kan utgöras av bak-

6 Programmet Antiken har ett inslag med en scen från den japanska teaterformen Noh.  
I programmets nuvarande skick går det inte att bedöma hur den direkta  
framställningsformen används.  
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grundsteckningar, orsakssammanhang, tolkningar samt jämförelser. 
Vid en komparation av de fyra programmens förklarande fram-

ställningsformer framgår att alla tecknar bakgrunder och förklarar 
orsakssamband. Däremot skiljer de sig åt när det gäller hur de förtyd-
ligar litterära texter genom tolkningar, vilket förekommer i alla pro-
gram förutom Antiken. I både Homeros Grekland och Det grekiska dra-
mat ges mottagaren färdiga tolkningar. Exempelvis beskrivs och tolkas 
Cyklopen i Homeros Grekland som en ”sinnebild för den råa laglösa 
styrkan” (15:46). Wifstrand fortsätter tolkningen genom att benämna 
Cyklopen ”en typ för dumhetens diktatur, man kanske skulle hellre 
säga självtillräcklighetens diktatur.” (15:50). I Det grekiska dramat be-
skriver och uttyder Jansson Homeros epos. Han säger om Iliaden att 
den är ”den stora berättelsen om ungdomen och ungdomens värden i 
livet. ” (05:21).  Lika så i Hej litteraturen! Antiken finns tolkningar av de 
homeriska eposen. Bland annat tolkas Odysseus hemresa som en bild 
av livet (05:34) av filologen Nikoletta Kanavou. Hon säger att männ-
iskan vet vart hon vill, men att hon likt Odysseus aldrig kan förutse 
hindren. Tolkningen i Hej litteraturen! Antiken skiljer sig från övriga på 
två sätt: tolkningen görs på ett djupare plan och tolkningen framställs 
mer som ett förslag på en interpretation. Denna öppenhet syns fram-
förallt genom Nikoletta Kanavous kroppsspråk och de i redogörelsen 
inflikade orden ”more or less” (05:55) och ”perhaps” (06:24). 

Hej litteraturen! Antiken uppvisar ytterligare en förklarande fram-
ställningsform nämligen den jämförande. Ofta sker jämförelserna ge-
nom att komparera dåtid och samtid. Tanken är att mottagaren ska 
med hjälp av samtida företeelser lättare förstå den litterära epoken 
antiken. Litteraturhistorikern Göran Hägg talar exempelvis i program-
met om rapsoderna som en slags rapartister (07:15).  Han förtydligar 
också de homeriska verkens innebörd genom att likna deras inflytan-
de vid Gustav Vasas Bibels betydelse för det svenska språket (07:44). 

Därutöver förekommer ännu en framställningsform i Hej litteratu-
ren! Antiken: den reflekterande. På ett sätt kan framställningsformen 
beskrivas som en förlängning av den förklarande framställningsfor-
men. De reflekterande inslagen tycks ha två syften, dels inspirera 
mottagaren att tänka själv, dels åskådliggöra den osäkerhet och oviss-
het som finns om en svunnen tid. Som exempel på det förstnämnda 
försöker Vinterbarn Elg genom en reflekterande hållning införliva 
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kunskaper om antiken. Bland annat kastar hon en handfull stenar i 
en vattenpöl för att åskådliggöra hur hon tänker sig Homeros verks 
enande funktion (09:22).  

I ett annat fall och som exempel på hur den reflekterande fram-
ställningsformen ger uttryck för ovisshet och kritiskt tänkande funde-
rar Vinterbarn Elg på vad vi vet om den litterära epoken antiken. Hon 
säger bland annat att en stor del av den grekiska litteraturen skrivits 
i sanden, vilket gör den litteraturen oåtkomlig. Det är något vi aldrig 
kommer att få kännedom om (25:00). 

De förklarande framställningsformerna underlättar för mottagaren 
att ta till sig kunskap och förstå olika sammanhang. Många gånger för-
medlas färdiga sammanhangsbeskrivningar och tolkningar i program-
men även om Hej litteraturen! Antiken både genom de förklarande och 
reflekterande framställningsformerna lämnar öppet för självständigt 
tänkande. 

Att värdera en litterär epok
Den fjärde framställningsformen som presenteras, den värderande, 
har en annan uppgift än tidigare nämnda framställningsformer. Den 
förmedlar inte kunskap utan den bestämmer kunskapens värde. De 
fyra programmen har det gemensamt att de alla uppvisar denna fram-
ställningsform, men att värderingen av kunskapen sker i olika grad 
och med olika slags säkerhet. 

I Homeros Grekland och Antiken förmedlas värdet av den antika 
kulturen och litteraturen indirekt. Wifstrand konstaterar tidigt i radio-
programmet Homeros Grekland att programmet inte kan göra Homeros 
och hans verk rättvisa. Han poängterar att Homeros verk innehåller 
utförliga beskrivningar av såväl huvudpersoner som bipersoner, den 
så kallade episka bredden (00:30), vilket programmet ej kan förmedla 
på grund av brist på tid (00:37). Filologen och journalisten Ivar Harrie 
i sin tur, kommenterar i programmet Antiken olika skeenden med vis-
sa värdeladdade ord. Bland annat drar han den slutsatsen att dramat 
inte hade kunnat uppstå någon annanstans än under Atens storhets-
tid där det fanns plats för det fria ordet och debatten. ”Det är väl inte 
en tillfällighet att en konstart som bygger på dialog och debatt uppstår 
där och bara där som debatten blev ett av de viktigaste organen för 
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statsmaktens funktion.” (13:01). Indirekt sker här en positiv värdering 
av den grekiska kulturen.  

I Det grekiska dramat värderas den grekiska litteraturen mer öppet 
och direkt.  Jansson jämför samtidens populära såpoperor med anti-
kens dramer. 

På sätt och vis är detta förebilden för vår tids såpoperor Dallas 
och Rederiet. Man tar efter en slags dramatisk historia och hittar 
en modern version av den, men de antika grekiska dramerna är 
betydligt mer upprörande och kraftfulla än vår tids lite blekare 
kopior. (08:42)

Genom detta uttalande framstår antiken som en epok att se upp till 
och försöka efterlikna. Den tidens litteratur och kultur ses som något 
bättre än den litteratur och kultur som förekommer vid programmets 
samtid. Jansson framträder i citatet ovan men även i andra samman-
hang i programmet som en berättare som framför sina egna person-
liga uppfattningar. Exempelvis talar han om att han skulle ha velat 
vara på plats i det demokratiska Aten (11:42). Därmed upplevs han 
förmedla en direkt personlig värdering. 

I Hej litteraturen! Antiken syns varken den indirekta eller direkta 
positiva värderingen av antikens kultur. Här märks snarare en reflekte-
rande hållning även när det gäller epokens värde. Bland annat uttalar 
sig Vinterbarn Elg om antiken och dess eventuella betydelse. I föl-
jande citat hänvisar hon bland annat till poeten Anyuru som låtit sig 
inspireras av Homeros epos. 

Visst har vi snott med oss rätt mycket från de gamla grekerna. Det 
är bara att titta på poeten Johannes Anyuru som inspirerats av 
inledningen till den antika litteraturen för att fatta att ja men nåt 
måste det ju ha vart med den tiden. (01:06)

Den värderande framställningsformen signalerar till mottagaren hur 
han eller hon ska förhålla sig till den litterära epoken antiken som tra-
dition och de kunskaper som programmen förmedlar. Som synes för-
medlar de tre äldsta programmen en beundran och en respekt för epo-
ken. Både i Det grekiska dramat och Hej litteraturen! Antiken framställs 
värderingen personligt och på individnivå, men i det sistnämnda pro-
grammet är det upp till mottagaren att fundera vidare och ta ställning. 



80

Stina-Karin Skillermark

Tradition och kunskapssyn
Med utgångspunkt i de resultat som beskrivits i tidigare avsnitt och 
i Chatmans modell (1978) om den tänkta mottagaren framträder en 
bild av vad programmen anser att den tänkta mottagaren ska lära sig 
om epoken. Det framgår också hur den tänkta mottagaren ska lära sig 
och varför. Som tidigare har konstaterats är programmens grund i en 
stabil litterär antik kanon relativt konstant och det är programmens 
syfte som styr urvalet, inte ambitionen att skapa debatt om varför 
vissa texter eller författarskap hamnar i fokus eller inte. Kort samman-
fattat kan man säga att en konstant tradition förmedlas vidare. 

I de tre första programmen förväntas den tänkta mottagaren ta till 
sig traditionen på så vis att färdiga förklaringar, tolkningar och slutsat-
ser kring traditionens betydelse och roll presenteras. I det fjärde och 
sist producerade programmet förmedlas visserligen tolkningar och all-
mänmänskliga aspekter, men det görs med visst förbehåll. Det märks 
också i Hej litteraturen! Antiken en tveksamhet till den kunskap som 
traditionen förmedlar och som eleverna ska ta till sig. Denna kritiska 
syn på kunskap märks inte i övriga program. Där beskrivs traditionen 
som en kunskap som inte behöver eller ska ifrågasättas. Det i kombi-
nation med programmens användning av de olika framställningsfor-
merna leder vidare till att de tre äldsta programmen tycks förmedla 
en sammanhängande berättelse om antiken. Programinslag förklaras, 
kontextualiseras och tolkas. Hej litteraturen! Antiken kräver mer av den 
tänkta mottagaren. Han eller hon måste som sagt dels förhålla sig 
kritisk, dels själv ha förmågan att kunna tolka och se sammanhang 
mellan programmets olika delar. På så sätt skapas en sammanhållen 
bild av den litterära epoken antiken först genom och av den tänkta 
mottagaren själv. Den tänkta mottagaren förväntas klara detta, men 
också kräva en sådan presentation för att överhuvudtaget vilja enga-
gera sig i ämnet. 

Svaret på frågan varför den tänkta mottagaren ska lära sig om an-
tiken kan motiveras genom traditionen och det allmänmänskliga. 
Epokens inneboende värden utgör också argument för att den tänkta 
mottagaren ska anse kunskaper om antiken som relevanta. Även här 
är det möjligt att dra en skiljelinje mellan de program som är pro-
ducerade på 1900-talet och det som är producerat på 2000-talet. De 
tre första förmedlar till den tänkta mottagaren en färdigställd syn på 
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hur traditionen i sig och det allmänmänskliga motiverar kunskaper 
om epoken. Epokens värde framställs i en självklar positiv dager. Hej 
litteraturen! Antiken förmedlar också dessa perspektiv, men det görs 
trevande och med en viss osäkerhet. Den tänkta mottagaren måste 
själv ta ställning till det allmänt mänskliga, traditionens relevans och 
epokens värde. Att utgångspunkten är programmets samtid utgör ock-
så ett starkt argument för studier av epoken. 

Avslutande diskussion
Tidigare nämnda Kittang (1983:78) beskriver tre premisser som litte-
raturhistorieskrivaren förhåller sig till: den vetenskapliga praktiken, 
genrens krav samt ideologiska och sociologiska villkor. Den veten-
skapliga praktikens krav och utgångspunkter tycks inte ha förändrats 
särskilt mycket i de fyra programmen. När det gäller epoken antiken 
verkar det vara en epok som har standardiserats under lång tid och 
vars innehåll inte ifrågasätts eller debatteras i stor utsträckning. Det 
förefaller också vara allmänt vedertaget att antikens litteratur är den 
litteratur som skrevs i det antika Grekland. 

Litteraturhistoriegenren har däremot förändrats. Litteraturhisto-
rien om epoken antiken förmedlas till den tänkta mottagaren på oli-
ka sätt och med olika utgångspunkter i programmen. Utvecklingen 
har gått från en sammanhållen och entydig beskrivning av ett verk, 
en epok eller en genre till en något mer osäker, fragmentarisk och 
mångtydig bild av en litterär epok. Den enskilda individen i form av 
både berättare och tänkt mottagare har fått ett större utrymme. En 
allmänt vedertagen tolkning av ett verk i de tidiga programmen har 
fått ge plats för individens tolkning och individens rätt att skapa ett 
eget sammanhang och en egen interpretation. 

Förhållandet till den litterära epoken antiken som tradition och sy-
nen på kunskap tycks också ha ändrats under perioden 1960 till 2010. 
De tidiga programmen förmedlar en absolut tradition som varken 
ifrågasätts eller diskuteras. Däremot motiveras den delvis av allmän-
mänskliga aspekter. Kunskapssynen genomsyras av en förmedlingspe-
dagogik (Gustavsson, 2002: 27-30)och traditionen och värderingen av 
densamma är ett inslag som ska förmedlas vidare till nästa generation. 
Den kunskapssyn och det förhållningssätt till traditionen i de tre äldre 
programmen är enligt Thompson (2001) en exponent som inte längre 
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är möjlig att upprätthålla då människans situation har förändrats genom 
utvecklingen av skilda kommunikationsmöjligheter. Traditionen är i ett 
moderniserat samhälle fortfarande betydelsefull för att se samband och 
skapa en förståelse, men den har förlorat sin auktoritet (2001:234).  Ur 
denna omvandling växer ett kritiskt förhållningssätt och en förändrad 
syn på kunskap fram (2001:225–257). Bauman (2002), som också in-
tresserat sig för samhällsutveckling, synliggör kunskapens och utbild-
ningens roll och utformning i ett samhälle där internet, globalisering 
samt episodisk tidsuppfattning påverkar tron på auktoriteter och käns-
lan för historia (2002: 151-169). Utbildningen måste anpassa sig däref-
ter och ge eleven/studenten redskap att klara av ett liv i ett samhälle 
där det handlar om att bemästra ovisshet, olikhet och valmöjligheter 
(ibid.). Synen på kunskap har med utgångspunkt i dessa beskrivningar 
definitivt förändrats och den tidigare tron på traditionen och en säker 
kunskap mot ett fast mål existerar inte längre. Däremot används tradi-
tionen för att göra världen mer begriplig genom att exempelvis förklara 
samtiden. Detta synsätt kan skönjas i Hej litteraturen! Antiken. Den för 
programmet typiska reflekterande framställningsformen mynnar ut i 
en ovisshet och ett ansvar hos den tänkta mottagaren att själv skapa 
sig en bild av samt förhålla sig till den litterära epoken. I de tidigare 
programmen ifrågasätts inte heller kunskapen om antiken. Den för-
medlas. I likhet med dessa program framförs i Hej litteraturen! Antiken 
kunskap om den litterära epoken – men med ett förbehåll – den kan 
inte anses fullständig och tillförlitlig. Dessutom tycks det vara viktigare 
i det senast producerade programmet att fånga elevens intresse och att 
uppmuntra elevens eget lärande, så kallad progressiv kunskap, genom 
olika framställningsformer än att enbart förmedla kunskap. 

 Hej litteraturen! Antiken utmärks också av ett förändrat förhållnings-
sätt till historien då utgångspunkten är att se samtiden i antiken. Det-
ta och programmets framställningsformer resulterar i ett episodiskt 
förhållande till historien. I de övriga programmen även om de också 
berör samtiden och det allmänmänskliga förblir historien ändock en 
linjär företeelse, en sammanhängande berättelse där ramarna är fasta. 

En möjlig syn på den förändring som kan skönjas mellan program-
men från 1900-talet och det från 2000-talet är att den tänkta motta-
garen i de tidiga programmen socialiseras in i en tradition, ett sätt att 
läsa och tolka litteraturhistoria som tradition och något allmänmänsk-
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ligt. Den tänkta mottagaren i Hej litteraturen! Antiken socialiseras utöver 
detta till ett kritiskt och självständigt tänkande och lärande samt ett 
kritiskt förhållningssätt till kunskap. Om sedan den verkliga mottagaren 
har förmåga att ta till sig och skapa sig en uppfattning av epoken genom 
programmet är en annan fråga, som inte kan beaktas i denna studie. 
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