
  

Brottet med litteraturhistorien 
Litteraturhistorieskrivning i olika läromedel för  

Svenska 2 i gymnasieskolan 

Lina Henriksson 

Ämne: Självständigt arbete i svenska med litteraturdidaktisk inriktning  

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: HT 2019  

Handledare: AnnaCarin Billing  

Examinator: Ola Nordenfors 

Litteraturvetenskapliga institutionen  

Uppsatser Lärarprogrammet i Svenska 



Innehållsförteckning 

1 Inledning 4 ...........................................................................................................................

1.1 Syfte 4 ..........................................................................................................................

1.2 Frågeställning 5 ............................................................................................................

2 Bakgrund och tidigare forskning 5 ...................................................................................

2.1 Litteraturundervisning i svenskämnet i gymnasieskolan  5 .........................................

2.2 Kanon och kanonisering 7 ............................................................................................

2.3 Litteraturhistorieskrivning  9 ........................................................................................

2.4 Periodindelning 11 .......................................................................................................

2.5 Ett litteraturhistoriskt översiktsverk 12 ........................................................................

3 Metod och Material 15 .......................................................................................................

3.1 Metod 15 ......................................................................................................................

3.2 Material 16 ...................................................................................................................

3.2.1 Fixa Litteraturen 2 (2015) 16 ...............................................................................

3.2.2 Svenska Impulser 2 (2010) 16 ..............................................................................

3.2.3 Svenska 2 helt enkelt (2016) 16 ...........................................................................

3.2.4 Insikter i Svenska 2-3 (2013) 17 ..........................................................................

3.2.5 Språket och berättelsen 2 (2016) 17 .....................................................................

4 Resultat 17 ...........................................................................................................................

4.1 Fixa Litteraturen 2 (2015)  17 ......................................................................................

4.1.1 Presentation av litteraturhistorien  17 ...................................................................

4.1.2 Brottet med litteraturhistorien  18 ........................................................................

4.1.3 Litteraturhistoriens slut 19 ....................................................................................

4.1.4 Sammanfattning 19 ..............................................................................................

4.2 Svenska Impulser 2 (2010) 20 ......................................................................................

4.2.1 Presentation av litteraturhistorien 20 ....................................................................

4.2.2 Brottet med litteraturhistorien och litteraturhistoriens slut 20 .............................

4.2.3 Sammanfattning 22 ..............................................................................................

4.3 Svenska 2 helt enkelt (2016) 22 ...................................................................................

4.3.1 Presentation av litteraturhistorien 22 ....................................................................

4.3.2 Brottet med litteraturhistorien och litteraturhistoriens slut 23 .............................

4.3.3 Sammanfattning 23 ..............................................................................................

4.4 Insikter i Svenska 2-3 (2013) 24 ..................................................................................

!2



4.4.1 Presentation av litteraturhistorien  24 ...................................................................

4.4.2 Litteraturhistoriens slut 24 ....................................................................................

4.4.3 Brottet med litteraturhistorien  25 ........................................................................

4.4.4 Sammanfattning 26 ...............................................................................................

4.5 Språket och berättelsen 2 (2016) 27 .............................................................................

4.5.1 Presentation av litteraturhistorien 27 ....................................................................

4.5.2 Brottet med litteraturhistorien och litteraturhistoriens slut 27 .............................

4.5.3 Sammanfattning 28 ..............................................................................................

5 Diskussion 28 .......................................................................................................................

6 Avslutande ord 31 ...............................................................................................................

Källförteckning 33.................................................................................................................

!3



1 Inledning 

Vid en första anblick kanske litteraturens historia ses som självklar och allmänt vedertagen. Den 

börjar i Antiken och slutar med Modernismen på 1900-talet. Eller slutar den faktiskt där? När 

litteraturhistorien börjar, i alla fall ur ett västerländskt perspektiv, råder det relativ samstämmighet 

kring. Litteraturhistorien tar sin början i Antikens Grekland med Homeros epos Iliaden och 

Odyssén. Det är också dessa som läsaren, med största sannolikhet, möts av vid läsning av ett 

litteraturhistoriskt översiktsverk, på seminarier vid universitetet och vid undervisning i skolan. Men 

när det kommer till litteraturhistoriens slut ser urvalet av litteratur annorlunda ut beroende på vem 

som tillfrågas. Det finns ingen fastslagen litterär kanon än för senare delen av 1900-talet och början 

av 2000-talet och för svenskundervisningen i skolan kan detta bli ett dilemma vad gäller urvalet av 

nyare litteratur. Skolan är således den plats där barn och unga först möter litteraturhistorien och där 

litteraturen har en central plats i undervisningen. Då den svenska läroplanen inte redogör för vilken 

litteratur som ska behandlas i undervisningen, och när ett rättesnöre i form av en litterär kanon inte 

finns för nyare litteratur, så behöver urvalet ske på annat vis. Ett möjligt urval är läroböckernas 

presentation av litteraturhistorien.   

 När läroböckerna i skolan ska behandla litteratur från modern tid kan det därför se något 

olika ut i de olika läroböckerna eftersom det råder en oenighet om vilken litteratur som anses 

värdefull att ta upp från dagens samhälle. Det finns de som menar att det inte går att säga något om 

tiden vi själva lever i och att det istället krävs att framtida forskare tittar tillbaka på vår samtid för 

att kunna utläsa olika litterära strömningar och sålunda kunna benämna en ny epok. Andra väljer att 

inte kommentera ett brott eller avslut i rådande litteraturhistoria utan kopplar istället ihop 

litteraturhistorien med 2000-talets litteratur genom att angripa den ur olika teman eller genrer. Då 

det råder en oenighet kring när och om litteraturhistorien tar slut är det intressant att se hur olika 

läroböcker har valt att undersöka hur olika läromedel behandlar brottet mellan litteraturhistorien och 

nutid. Denna uppsats ämnar redogöra för hur olika läroböcker beskriver brottet med 

litteraturhistorien och hur litteraturens historia får träda in i vår samtid.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken syn läroböckerna, utformade för kursen Svenska 2 

i gymnasieskolan, förmedlar av litteraturhistorieskrivningen samt när litteraturhistorien i dessa 

läroböcker tar slut ur ett historiskt perspektiv. Vidare är uppsatsens syfte även att ge en kort 
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överblick över vilka verk och författare som får representera brottet mellan litteraturhistorien och 

”vår tid” i litteraturhistorieskrivningen i de olika läroböckerna. 

1.2 Frågeställning 

• Hur presenteras litteraturhistorien i läroböckerna? 

• När tar litteraturhistorien slut och när börjar vår tid? 

• Hur beskrivs brottet mellan litteraturhistorien och vår tid? 

2 Bakgrund och tidigare forskning 

Läsning av och arbete med litteratur och dess historia kan ses som ett självklart inslag i 

svenskämnet i gymnasieskolan. Men mer specifikt vad litteraturundervisningen ska innehålla är inte 

fastslaget utan måste istället väljas ut vid varje undervisningssituation. Läroböcker är vidare ett 

exempel på ett urval av litteratur som gjorts. För att kunna säga någonting om läroböckernas urval 

av litteratur och litteraturhistorieskrivning är det nödvändigt att vara medveten om hur 

litteraturhistorieskrivningen faktiskt går till. Dessutom är de verk som får ta plats i litteraturhistorien 

sådana verk som ingår i en så kallad litterära kanon. Hur denna kanon bildas, svårigheter som 

uppstår när  ett urval ska göras och hur detta tar sig uttryck i svenskundervisningen blir även det 

intressant. 

 I avsnittet nedan redogör uppsatsen först för hur svenskämnet och vidare litteraturmomentet 

ser ut i ämnesplanen för Svenska 2 i gymnasieskolan. Därefter redogörs för hur 

litteraturhistorieskrivning går till samt hur en litterär kanon bildas. Slutligen redogör uppsatsen för 

ett litteraturhistoriskt översiktsverk och hur detta har valt att presentera litteratur från ”vår tid” samt 

hur översiktsverket har valt att hantera brottet med litteraturhistorien. Översiktsverket agerar 

sålunda som jämförelseobjekt till de olika läroböckerna och hur de har valt att lägga upp sina 

litteraturhistorier.  

2.1 Litteraturundervisning i svenskämnet i gymnasieskolan  

Litteraturundervisning i svenskämnet på gymnasieskolan har, likt alla övriga ämnen, skiftat över tid 

där vilken litteratur som bör läsas, vad syftet med skönlitterär läsning är samt lärarens frihet att 

forma litteraturundervisningen sett olika ut. Svenskämnet är alltså föränderligt och påverkas av 
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vilken kunskap som anses viktig samt rådande läroplan. Professorn i pedagogik Ninni Wahlström 

menar i boken Läroplansteori och didaktik att i grunden handlar en läroplan om ”hur en viss 

uppfattning om vad som bör räknas som viktiga kunskaper i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt 

väljs ut och representeras i läroplanen”.  Det vill säga det som står skrivet i läroplanen, eller 1

ämnesplanen, representerar rådande syn på kunskap och vidare, rådande syn på kunskaper som är 

viktiga inom exempelvis ämnet svenska. Wahlström menar också att en ny läroplan alltid bygger 

vidare på ”urvalet av kunskaper” från tidigare läroplaner som ”successivt förskjuts i olika riktningar 

beroende på dominerande samhälls- och kunskapsdiskurser”.   2

 År 2011 sattes således en ny läroplan, Gy11, i bruk för svenska skolan och så även en ny 

ämnesplan för ämnet svenska. Ett argument för en ny läroplan var bland annat att göra skolans 

uppdrag tydligare.  Ämnet svenska fick tre olika obligatoriska kurser för de teoretiska 3

gymnasieprogrammen. För hela ämnet svenska under gymnasietiden är syftet med undervisningen, 

som berör området litteratur, bland annat att eleverna ska utveckla förmågan ”att använda 

skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 

förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.  Vidare 4

menar Skolverket i kommentarer till ämnesplanen, att i kursen Svenska 2 är fokus för 

litteraturundervisningen ”litteratur ur ett samhällsperspektiv”.  I centralt innehåll för Svenska 2 kan 5

således utläsas att undervisningen bland annat ska behandla ”Svenska och internationella 

författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater 

samt film och andra medier, från olika tider och epoker”.  Bengt-Göran Martinsson, professor i 6

pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, menar i boken Litteratur i skola och samhälle, att det 

litteraturhistoriska perspektivet i Svenska 2 blir tydligare här eftersom just begreppet epoker 

används.  Vidare ska undervisningen också behandla ”[r]elationen mellan skönlitteratur och 7

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

samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen”.  Här blir kopplingen mellan samhälle 8

och litteratur tydlig och att fokus för litteraturundervisningen blir litteraturens verkan. Vilken 

litteratur som ska behandlas, att litteratur från alla tider måste behandlas, eller vilka idéströmningar 

 Ninni Wahlström, Läroplansteori och didaktik, Malmö: Gleerup 2018, s. 13.1

 Wahlström 2018, s. 13.2

 Wahlström 2018, s. 89. 3

 Skolverket ”Ämne - Svenska (Gymnasieskolan)” https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-4

program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731/syllabuscw/jsp/subject.htm?
subjectCode=SVE&tos=gy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 (2019-12-10)
 Skolverket 2019.5

 Skolverket 2019.6

 Martinsson, Bengt-Göran, Litteratur i skola och samhälle, 2018 Lund: Studentlitteratur, s. 171. 7

 Skolverket 20198
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i samhället preciseras dock inte. Det blir alltså lärarens ansvar att sammanställa en litteraturhistoria 

som blir begriplig för eleverna och så att de kan uppfylla aktuella kunskapskrav samt att den 

undervisningen de erbjuds behandlar kursens centrala innehåll.  

 Wahlström menar sedermera att det är läraren som ”ytterst ansvarar för läroplanens 

måluppfyllelse” och på detta vis får också läraren en ”avgörande betydelse för skolans och 

undervisningens kvalitet”.  Vidare menar Wahlström att i lärarens professionella uppdrag ingår det 9

också att verka som ”läroplansexpert”.  Det vill säga att lärare måste tolka läroplanen, välja ut 10

innehåll som är lämpligt samt göra det möjligt för eleverna att nå de utsatta kunskapskraven. 

Martinsson menar att det självfallet inte finns tid i undervisningen för att kunna presentera en 

”fullständig litteraturhistorisk kurs från antiken och fram till vår egen tid”.  Att göra ett urval bland 11

epoker och verk blir därför oundvikligt. Vidare, menar Martinsson, handlar den ”didaktiska 

utmaningen” vad gäller litteraturhistoria och läsning av historiska verk att ”skapa bryggor mellan 

nutid och dåtid, elevens här och nu och det litterära verkets där och då för att skapa igenkännande 

och förståelse men också undran och distans rörande människans egna livsvillkor”.  Vad som gör 12

just detta kan alltså se olika ut beroende på vilka elever en lärare undervisar samt hur nutiden ser ut. 

Det förändras alltså över tid men också i olika elevgrupper. Ett viktigt led i att lösa denna utmaning 

är som nämnts att göra just ett urval av litteratur samt idéströmningar, och där har läraren det 

yttersta ansvaret.  

 Till hjälp har lärare olika läromedel till sitt förfogande. Läromedel kan således användas 

som stöd i litteraturundervisningen för att sålla bland det stora området litteraturhistoria. En lärobok 

är dock bara en av de faktorer som påverkar lärares urval av innehåll. Andra påverkningsfaktorer är 

givetvis lärares olika universitetsutbildningar, tillgång på olika material, lärares egna intressen samt 

elevernas intresse, för att nämna några. Beroende av dessa olika faktorer kan alltså 

litteraturhistorieundervisningen se mycket olika ut. Läroboken kan anses spela en viktig roll som 

stöd i undervisningen och därmed kan den således också påverka urvalet av epoker och verk som 

presenteras. Läroböckernas urval av litteratur påverkas i sitt led av rådande litterär kanon.  

2.2 Kanon och kanonisering 

En litterär kanon är, enligt litteraturvetaren Anna Nordlund, ett urval ”skönlitterära verk som har 

 Wahlström 2018, s. 97. 9

 Wahlström 2018, s. 97.10

 Martinsson 2018, s. 178.11

 Martinsson 2018, s. 179. 12
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ansetts utgöra det litteraturhistoriska arv som alla litteraturvetare bör kunna förhålla sig till, placera 

in i sitt litterära och litteraturhistoriska sammanhang och föra vidare till nya generationer”.  En 13

kanon är vidare ingen fast statisk lista utan är föränderlig där verk fortsätter att läggas till men också 

tas bort. Docenterna i litteraturvetenskap Staffan Bergsten och Lars Elleström menar att den 

litteraturhistoriska kanon ”aldrig officiellt fastställts som en gång för alla giltig” utan att den 

genomgår förändring och detta främst eftersom nya verk kommer in på bekostnad av äldre verk.  14

Det är nämligen så, menar Bergsten och Elleström, att kanon inte kan bli hur stor som helst 

eftersom den ska kunna ”till sina väsentliga delar” läsas i sin helhet av de som ”utgör 

bildningsbärarna inom varje generation”.  De menar att förr, när mängden litteratur var betydligt 15

mindre, fanns det de som behärskade hela kanon.  Verken som ingår i kanon förändras alltså något, 16

men trots det kan ändå urskiljas ett antal verk som ofta nämns. Vad gäller svenska litterära verk tas 

exempelvis alltid författare som August Strindberg och Selma Lagerlöf upp som exempel på 

författarskap som betytt mycket för svensk litteratur.  

 Med kanonisering menas processen i vilken kanon väljs ut och skapas. Bergsten och 

Ellestrem menar att det är särskilt författare till litteraturhistoriska handböcker och översiktsverk 

som kanoniserar verk och att dessa författare bara skriver av varandra.  Detta bidrar således till att 17

de kanoniska verken förblir till stor del ungefär samma. Det kan dock vara av stor vikt att kanon 

förändras. Detta eftersom olika undersökningar har visat att historiskt har olika grupper författare 

uteslutits i kanon till fördel för andra samt att kanonprocessen är styrd av västerländska 

heterosexuella män.  Det betyder att exempelvis kvinnliga författare ofta har uteslutits ur kanon.  18 19

Att titta tillbaka i historien, och omvärdera olika litterära verk som kommit i glömska kan alltså 

bidra till att en mer rättvis kanon presenteras. Det gäller alltså inte endast att blicka framåt när nya 

verk tas in, utan även blicka bakåt i tiden.  

 När ny litteratur, alltså litteratur närmare vår tid vi lever i nu, väl skrivs in i exempelvis 

litteraturhistoriska översiktsverk och även upptas i kanon, ser urvalen mer varierade ut än de äldre 

författare och verk som presenteras.  Detta eftersom de enligt Bergsten och Elleström, inte har 20

någon tradition att falla tillbaka på utan det krävs istället ”[…] motiveringar som refererar till något 

slags objektiv värdeskala”.  Ett första steg för att ett nytt verk ska upptas av kanon, menar de 21

 Anna Nordlund, Varför litteraturhistoria?, Lund: Studentlitteratur 2016, s. 28. 13

 Staffan Bergsten och Lars Elleström, Litteraturhistoriens grundbegrepp, Lund: Studentlitteratur 2004, s. 3114

 Bergsten och Elleström 2004, s. 31-2. 15

 Bergsten och Elleström 2004, s. 32.16

 Bergsten och Elleström 2004, s. 33.17

 Nordlund 2016, s. 38.18

 Nordlund 2016, s. 38-9. 19

 Bergsten och Elleström 2004, s. 34. 20

 Bergsten och Elleström 2004, s. 34.5.21
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vidare, är att verket får ett ”gynnsamt” mottagande av kritiker i dagspress och ledande tidskrifter.  22

Dessutom menar Bergsten och Elleström att det även krävs av verket att det ”ingår i ett 

författarskap som till väsentliga delar har kritikens stöd”.  Förutom det krävs det också, menar de, 23

att verkat ska vara ”representativt för ett skede, en skola eller en strömning och samtidigt innebära 

en förnyelse”.  Vidare ökar chanserna att ett verk blir en del av kanon om det tilldelas ett 24

framstående pris, som exempelvis Svenska Akademiens nobelpris i litteratur.  Det är därmed ett 25

antal olika kriterier som bör uppfyllas innan ett nytt verk får ta plats i kanon, och det som kan sägas 

är att det är en någorlunda liten grupp människor som gör detta urval. Det vill säga, författare till 

översiktsverk, framstående kritiker, litterära priser samt att det är representativt för ett skede i dess 

samtid. När verk väl kanoniserats och blivit en del av kanon är det dessa verk som också ofta bildar 

litteraturhistorien.  

2.3 Litteraturhistorieskrivning  

Enligt litteraturvetaren Gunnar Hansson, är det vad litteraturforskarna har valt att syssla med som 

”kommer in i våra litteraturhistorier”, och vad de inte sysslat med kommer inte med.  Alltså, den 26

litteraturhistoria som vi tar del av är ”det samlade litteraturvetenskapliga forskarsamhällets bild av 

litteraturen och dess utveckling”.  Hansson hänvisar till den franske litteraturforskaren Robert 27

Escarpit, som menar att endast 1% av alla de som någonsin publicerade böcker idag lever kvar i 

nationens minne.  Vad som vidare menas med nationens minne är de författare och verk som 28

behandlas i handböcker, uppslagsverk och litterära antologier.  Detta innebär att litteraturhistorien 29

är ett mycket litet urval författare och verk. Vidare menar dock Hansson att detta är en ofrånkomlig 

urvalsprocess och att, som Escarpit visat, är det många författare som inte ens kommer in i minnet 

eller kommer in men snabbt flyttas ut igen, medan andra får stanna kvar för alltid.   30

 Vem som bestämmer vilka som får vara med i litteraturhistorien är främst det 

litteraturvetenskapliga forskarsamhället. De är dock inte ensamma, andra som också påverkar är 

bokförläggare, som ger ut böcker av äldre författare, experter som skriver läroplaner och läroböcker 

 Bergsten och Elleström 2004, s. 35. 22

 Bergsten och Elleström 2004, s, 35. 23

 Bergsten och Elleström 2004, s. 35. 24

 Bergsten och Elleström 2004, s. 35. 25

 Gunnar Hansson, ”Läsarnas  litteraturhistoria - när, hur och varför?” i Litteratursociologi. Texter om litteratur och 26

samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur 2012, s. 428. 
 Hansson i Svedjedal 2012, s. 42827

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 42928

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 42929

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 430. 30
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för skolan.  Dessutom påverkar lärare också vilka som får vara kvar i litteraturhistorien genom sin 31

p r a k t i s k a u n d e r v i s n i n g .  Vi d a r e h å l l s d e s s a o l i k a a k t ö r e r, s o m p å v e r k a r 32

litteraturhistorieskrivningen, samman av ett ”gemensamt kulturarv, en gemensam 

utbildningsbakgrund och en någorlunda gemensam uppfattning om vad som har eller inte har s.k. 

estetiska och litterära kvaliteter”.  Hansson menar dock, och har visat i undersökningar att den 33

litteraturhistoria som presenteras oftast inte tar med de författare som faktiskt blev lästa under sin 

samtid  och som på så vis alltså kan tänkas ha påverkat sina läsare och varit viktiga för dess 34

samtid. Istället har alltså en grupp människor, som anses vara specialister inom fältet, valt att ta ut 

de verk som de anser vara av ”hög litterär kvalitet” och bortsett från sådant som de anser inte är av 

litterärt värde. Detta ger en skev bild av litteraturhistorien och Hansson menar att läsarna borde ha 

ett större inflytande över litteraturhistorien. Han menar att litteraturhistorien bör behandla sådan 

litteratur som blev mycket läst samt ”se på litteraturen med deras ögon som läste den” vilket han 

menar att inga av de nuvarande handböckerna har gjort.  Slutligen, menar Hansson, att nya läsare 35

för med sig nya erfarenheter och värdeuppfattningar vilket bidrar till att litteraturen också ständigt 

förändras och att det är när dessa förändringar kartläggs, som en fullständig litteraturhistoria fås.  36

Hansson skrev denna artikel under slutet av förra seklet men läget kan antas se ungefär likadant ut 

idag. 

 Det är inte bara läsarnas perspektiv som har uteslutits eller nedvärderats i 

litteraturhistorieskrivningen. Anna Williams menar i sin undersökning med titeln Stjärnor utan 

stjärnbilder: Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet, att de 

kvinnliga författarna ”har haft ett underläge redan från början på grund av sitt kön, de har satts åt 

sidan, särbehandlats och reducerats i 1900-talets litteraturhistoria”.  Vidare menar hon att de 37

manliga författarna har det ”allmängiltiga tolkningsföreträdet”, medan kvinnorna uppmärksammas 

men integreras inte i ”de litterära huvudfrågorna”.  Williams menar också att i de 38

litteraturhistoriska översiktsverken så länkas kvinnornas litteratur till känslor medan männen ”har 

det politiska tolkningsföreträdet” och ses som idébärare.  Således har kvinnor och män haft olika 39

inverkan på litteraturen och där de kvinnliga författarna har fått stiga åt sidan till förmån för de 

manliga.  

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 43031

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 430.32

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 430-1.33

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 432-3. 34

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 435. 35

 Hansson i Svedjedal 2012, s. 438.36

 Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbild, Örlinge: Gidlunds förlag 1997, s. 22-3.37

 Williams 1997, s. 15338

 Williams 1997, s. 18039
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2.4 Periodindelning 

För att få en översikt över litteraturhistorien så delas den in i olika perioder eller epoker. Bergsten 

och Elleström menar att periodindelningen ofta är en konstruktion av senare tiders forskare.  Det 40

vill säga, att det är först när forskare tittar tillbaka på en litterär period som de kan säga någonting 

om den. Tanken är alltså att litteratur som är skriven under de angivna epokerna har någonting 

gemensamt så att en gränsdragning kan göras. Dessutom har periodindelningen ett pedagogiskt 

syfte, eftersom det underlättar överblick och inlärning om litteraturhistorien.  Följande perioder 41

brukar nämnas litteraturhistorien består av: Antiken (700 f.Kr. - 500 e.Kr.), Medeltiden (år 

500-1300), Renässansen (år 1300-1600), Klassicismen och barocken (1600-talet), Upplysningen 

och förromantiken (1700-talet), Romantiken, realismen, naturalismen, och symbolismen (1800-

talet) samt Modernismen och postmodernismen (1900-talet).  Gränsdragning och årtal kan dock 42

skifta något i olika översiktsverk. Bergsten och Elleström menar att det är först när en period är slut 

som det blir just en fullbordad period.  1900-talet är över, men den litterära epoken anses inte vara 43

det. Det vill säga, ingen ny period har ansetts starta under 2000-talet, i alla fall inte vad dagens 

forskare kan se. Den enda urskiljbara perioden under 1900-talet, menar Bergsten och Elleström vara 

modernismen , och det som kommer efter anses vara där vi befinner oss nu. Det vi befinner oss i 44

nu, har dock betecknats som postmodernismen vilket Bergsten och Elleström menar kan ses ”som 

en fortsättning på modernismen i minst lika hög grad som en reaktion på den”.  Det är alltså 45

tvetydigt om denna tidsperiod, ungefär efter andra världskriget och fram, är en egen litterär epok än. 

Bergsten och Elleström menar nämligen att efter andra världskriget så saknas det i västvärlden en 

övergripande periodindelning och att det vidare inte finns någon ”enighet eller enhetlighet” hos 

handboksförfattarna.  De menar också att det ”höjts röster” som menar att ”postmodernismen 46

snarare borde ses som en sorts strömning som inte låter sig fixeras som period”.  47

Postmodernismens vara eller inte vara är alltså under diskussion.  

 Anna Williams menar också att ”ju närmare handböckerna kommer sin egen samtid, desto 

svårare är det för deras författare att sammanfatta, skapa översikter och identifiera litterära särdrag 

och traditioner i skönlitteraturen”.  Dessutom görs endast nedslag och kommentarer i den 48

 Bergsten och Elleström 2004, s. 50.40

 Bergsten och Elleström 2004, s. 51. 41

 Bergsten och Elleström 2004, s. 53.42

 Bergsten och Elleström 2004, s. 74.43

 Bergsten och Elleström 2004, s. 74.44

 Bergsten och Elleström 2004, s. 78. 45

 Bergsten och Elleström 2004, s. 79. 46

 Bergsten och Elleström 2004, s. 78.47

 Williams 1997, s. 151.48
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närliggande litteraturen.  Williams menar vidare att en ”naturlig startpunkt” för den nya tiden eller 49

vår samtid, är kring år 1965, där hon menar att flera handböcker ser ”en tydlig inledning till ett nytt 

skede”.  Här menas vidare att en ny författargeneration växer fram och att litteraturens form och 50

politiska anspråk förändras.  Det kan således vara svårt att kommentera böcker i samtiden eftersom 51

dess effekt eller inverkan på människor möjligen inte kunnat utläsas än. Dessutom är urvalet 

litteratur väldigt stort vilket gör att den är svår att överblicka. Bergsten och Elleström menar också 

att världslitteraturen expanderat enormt geografiskt.  Litteraturhistorien må fortfarande vara 52

västerländskt dominerat, men litteratur från runt om i världen har ändå börjat uppmärksammats mer 

och ta sig in.  

 Sammantaget kan sägas att det är svårt att avgöra när litteraturhistorien tar slut, enligt ovan 

nämnda teoretiker, eftersom det dels råder oenighet om när eller om epoken modernismen tar/tagit 

slut, att det är svårt att kommentera samtidslitteratur ur ett större perspektiv samt få en tydlig 

överblick och se samband i en så stor mängd litteratur. Dessutom har det inte heller etablerats någon 

kanon av samtidslitteraturen. De verk som kan förväntas att komma med i framtidens 

litteraturhistoria är dock sådana som fått utmärkande litterära priser, uppskattats av kritiker samt 

uppmärksammats i media.  

2.5 Ett litteraturhistoriskt översiktsverk 

Som nämnts ett flertal gånger ovan, så spelar alltså de litteraturhistoriska översiktsverken en stor 

roll i att befästa litteraturhistorien och den litterära kanon. Ett litteraturhistoriskt översiktsverk kan 

därför ses som ett jämförelseobjekt till hur läroböckerna valt att presentera sina litteraturhistorier. 

Anna Nordlund menar exempelvis att ”[e]tt tydligt exempel på kanonprocessens konkreta utfall är 

de litteraturhistoriska handböckerna”.  Bergsten och Elleström menar också att det för det mesta är 53

just författarna till litteraturhistoriska översiktsvek som bär ansvaret för kanoniseringen samt att 

dessa författare till stor del skriver av varandra.  Vidare bygger ofta läroböckernas litteraturhistoria 54

på de litteraturhistoriska översiktsverkens urval. Här kommer således ett exempel på hur tiden och 

litteraturen efter andra världskriget presenteras i sjätte upplagan av Bernt Olssons och Ingemar 

Algulins översiktsverk Litteraturens historia i världen (2015).  

 Williams 1997, s. 151.49

 Williams 1997, s. 152. 50

 Williams 1997, s. 152.51

 Bergsten och Elleström 2004, s. 75.52

 Nordlund 2016, s. 38-9.53

 Bergsten och Elleström 2004, s. 33. 54
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 Det litteraturhistoriska översiktsverket ger litteratur från efterkrigstiden 169 av bokens totala 

757 sidor. Detta innebär att ungefär 22% av boken är tillägnad nyare litteratur, det vill säga 

litteraturens plats i samhället och litteratur skriven från år 1945 och framåt. Kapitlet som behandlar 

nyare litteratur, börjar efter kapitlet om modernismen och är döpt till ”Efterkrigstid, globalisering 

och postmodernism”.  Mer specifikt börjar kapitlet med att redogöra för det historiska läget, det 55

vill säga, med att atombomber föll över Japan och att andra världskriget tog slut. Olsson och 

Algulin menar att litteraturen här ”gick in i ett pessimistiskt och desillusionerat skede”.  De radar 56

sedan upp och beskriver några lägen i olika delar av världen under andra hälften av 1900-talet. 

Exempelvis Tyskland och Berlinmuren, ”the Beat Generation” i USA, Maos Kina och Gorbatjovs 

Sovjet, för att nämna några. De menar att dessa ”ideologiska och därmed också ekonomiska 

motsättningar” är viktiga för att förstå den tidens litteratur.  Vidare att ett centralt begrepp här är 57

”vittneslitteraturen” vilket är litteratur som ”redogör för författares ofta traumatiserande 

erfarenheter under förtryck”.  Detta kan exempelvis vara skildringar från koncentrationsläger 58

under andra världskriget. Under nästa rubrik, ”Globaliseringen och den postkoloniala erfarenheten”, 

beskriver författarna hur fokus ”fallit på konflikten mellan fattiga och rika länder”  samt att dagens 59

litteratur präglas av bland annat möjligheter och problem med globalisering, migration, 

kulturmöten, kreolisering och hybridisering.   60

 De fortsätter och benämner också tiden efter andra världskriget som en egen epok genom att 

mena att man i början av epoken efter andra världskriget benämnde samtiden som ”atomåldern” 

men har nu, i vår samtid börjat tala om vår tid som ”informationssamhället”.  Vidare menar de att 61

massmedia och populärkultur spelat en avgörande roll under efterkrigstiden och att ”[d]e senaste 

decenniernas nya digitala spridningsformer har befäst detta inflytande”.  De redogör även för de 62

nya olika typer av underhållningsmedia som växt fram under 1900-talet, det vill säga, film-, tv- och 

spelindustrin.  Dessa nya typer av underhållning, menar de har uppfattats som en konkurrent till 63

litteraturen, men att de i själva verket fyller samma behov av berättelser som den tidigare 

underhållningslitteraturen.  Olsson och Algulin beskriver här samhället i vilket litteraturen verkade 64

snarare än hur litteraturen som skrevs påverkades av detta samhälle. De menar nämligen 

 Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Lund: Studentlitteratur 2015, s. 589.55

 Olsson och Algulin 2015, s. 589. 56

 Olsson och Algulin 2015, s. 590.57

 Olsson och Algulin 2015, s. 590.58

 Olsson och Algulin 2015, s. 590.59

 Olsson och Algulin 2015, s. 591.60

 Olsson och Algulin 2015, s. 592. 61

 Olsson och Algulin 2015, s. 592.62

 Olsson och Algulin 2015, s. 592.63

 Olsson och Algulin 2015, s. 592-3.64
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följaktligen att postmodernismen inte är någon litterär rörelse utan snarare något som ”växer fram 

gradvis” ur modernismen, samt att vissa även menar att postmodernismen är en ”extrem 

radikalisering av vissa modernistiska stilgrepp” och alltså inte något eget som kan avgränsas helt 

från perioden modernismen.  I följande avsnitt behandlar översiktsverket litteratur från olika delar 65

av världen från andra hälften av 1900-talet. Exempelvis europeisk prosa där Jean-Paul Sartre nämns 

med flera av sina verk, Albert Camus Främlingen (1942) och La Peste (1947) med flera, Samuel 

Becketts I väntan på Godot (1952) och Marguerite Duras Älskaren (1984) för att nämna några. 

Översiktsverket redogör också för litteratur från övriga delar av Europa, Amerika, Afrika, Asien 

samt Australien och Nya Zeeland. De gör således nedslag i litteratur från hela världen från 

1945-2015.  

 Översiktsverkets avslutande avsnitt behandlar ”Populärfiktionen och det nya medieklimatet 

1945-2015”.  I detta avsnitt menar författarna att populärlitteratur har blivit mindre betydelsefull 66

och detta eftersom den litterära utvecklingen ”inte längre prioriterar det autentiska eller det 

originella uttrycket” utan istället har beroendet av ”redan existerande litterära former för 

meningsskapande och förståelse ökat”.  Vad som menas med att populärlitteraturen är mindre 67

betydelsefull är således att det är mindre angeläget att ”hävda en gräns mellan en ’högre’ och en 

’lägre’ litteratur”.  De menar vidare, om populärlitteratur, att det inte endast är 68

”försäljningsmässiga framgångar” som avses utan även sådana verk som haft ”en stor litterär 

betydelse inom populärlitterära genrer”.  Vidare, under resten av avsnittet redogör de för olika 69

populärlitterära genrer som varit utmärkande under olika årtionden under andra halvan av 1900-talet 

och fram till idag. De menar exempelvis att science fiction-genren expanderade kraftigt under 

efterkrigstiden och det var också den genren som ”tydligast speglar [den] politiska utveckling”.  70

Något annat som också tydligt framträdde under denna period var agent- eller spionromanen, samt 

den psykologiska thrillern. Här nämns verk som Ian Flemings romaner om James Bond, Patricia 

Highsmiths The Talented Mr. Ripley (1955) samt Dennis Lehanes Shutter Island (2003). Vidare 

nämns polis- eller kriminalromanen, exempelvis James Ellroys The Black Dahlia (1987) och L.A. 

Confidential (1990). De går sedan över till att koppla till dagens förnyelse av deckargenren, 

nämligen konceptet ”nordic noir”.  Vidare, redogörs för genren fantasy och här nämns exempelvis 71

J.R.R. Tolkien och hans The fellowship of the ring (1954) med uppföljare, C.S. Lewis serie om 

 Olsson och Algulin 2015, s. 593. 65

 Olsson och Algulin 2015, s. 762.66

 Olsson och Algulin 2015, s. 76267

 Olsson och Algulin 2015, s. 762.68

 Olsson och Algulin 2015, s. 762.69

 Olsson och Algulin 2015, s. 764.70

 Olsson och Algulin 2015, s. 763. 71
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fantasyvärlden Narnia, samt J.K. Rowlings böcker om Harry Potter (första boken utgiven 1997). 

Det som får avsluta kapitlet om populärlitteratur, och så även hela översiktsverket, är 

kärleksromanen samt fenomenet Fan Fiction. Vad gäller den första genren, nämns här bland annat 

Erich Segals Love Story (1970) samt Colleen McCulloughs The Thornbirds (1977). De menar också 

att efter den sexuella revolutionen utgavs romaner med ”ett mer explicit sexuellt innehåll”.  Vidare 72

nämns så kallad chick-lit-litteratur, om ”urbant singelliv och kvinnlig vänskap” som exempelvis 

Helen Fieldings Bridget Jones’s Diary (1996). Avslutningsvis nämns  Fan Fiction som ett exempel 

på hur internet och interaktion med fiktionen skapat nya litterära former.  Det är vidare med ett nytt 73

och aktuellt fenomen samt med att fiktionens form förändras och nyskapats med hjälp av internet 

som får avsluta Litteraturens historia i världen.  

 

3 Metod och Material 

3.1 Metod 

Denna uppsats ämnar undersöka hur litteraturhistorieskrivningen presenteras och hur brottet med 

litteraturhistorien motiveras eller behandlas i fem olika läromedel för Svenska 2 i gymnasieskolan. 

Kursen Svenska 2 har valts eftersom det är, som visats ovan, i denna kurs som litteraturhistorien är 

en central del av undervisningen samt det område som dominerar de olika läroböckerna. 

Undersökningen består av komparativ innehållsanalys där de olika läromedlens innehåll jämförs för 

att besvara frågeställningarna. Uppsatsen kommer således att jämföra hur läroböckernas 

litteraturhistorieskrivning ser ut, vilka verk som nämns från ”vår tid” och hur de har redogjort för 

litteraturhistoriens brott. Det urval som läroboksförfattarna valt att göra av nyare litteratur kommer 

också att presenteras för att få en uppfattning om hur ett sådant urval kan se ut. En avgränsning har 

gjorts där alla verk och författare från 1900-talet och 2000-talet som presenteras i de olika 

läroböckerna inte kommer att nämnas i uppsatsen. Detta eftersom en fullständig förteckning av alla 

verk som presenteras inte är intressant för uppsatsens undersökning och diskussion. Vidare har ett 

urval av de verk som presenteras gjorts, där fokus främst varit att ta med sådana verk skrivna 

närmare vår samtid. Dessutom har läroböckerna inte studerats i sin helhet utan de delar och avsnitt 

av som är relevanta för undersökningen  har valts ut. Med detta menas alltså de delar som behandlar 

litteraturhistoriens senare skede samt litteratur från vår samtid. Undersökningens resultat 
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presenteras genom att varje lärobok svarar till frågeställningarna vilka senare mynnar ut i en 

jämförande diskussion.  

3.2 Material 

Materialet som används för att utföra undersökningen är fem olika läroböcker för Svenska 2 i 

gymnasieskolan. Läroböckerna är valda utifrån att de alla redogör för litteraturhistorien på mer eller 

mindre olika vis samt skrevs i undervisande syfte. Nedan redovisas kortfattat för de fem olika 

läroböckernas upplägg.  

3.2.1 Fixa Litteraturen 2 (2015) 

Fixa Litteraturen 2 är skriven av Pär Sahlin, Ann-Sofie Lindholm och Helga Stensson och utgavs 

vid förlaget Natur och Kultur år 2015. Denna lärobok behandlar endast litteraturmomenten i 

kurserna Svenska 2 och 3 i gymnasieskolan och täcker därmed inte allt centralt innehåll. Vid arbete 

med övriga moment krävs således kompletterande läroböcker. Boken är indelad i sex olika kapitel 

som kronologiskt redogör för litteraturhistorien genom en tematisk indelning av litteraturen. Längst 

bak i boken finns något som kallas ”Uppslaget” där epokerna redovisas ett uppslag för sig, 

tillsammans med en mall för litteraturvetenskaplig analys.  

3.2.2 Svenska Impulser 2 (2010) 

Svenska Impulser 2 är utgiven vid Bonnier Utbildning år 2010 och skriven av Carl-Johan Markstedt 

och Sven Eriksson. Nyare upplagor finns av läroboken från 2012 och 2017 men den äldre upplagan 

har valts på grund av tillgänglighet. Några större ändringar vad gäller kapitlet som behandlar nyare 

litteratur verkar inte ha gjorts och anses därför inte påverka resultatet. Boken täcker vidare allt 

kursinnehåll för Svenska 2 i gymnasieskolan. Ett komplement i form av en antologi innehållande 

längre utdrag från litterära verk finns också.  

3.2.3 Svenska 2 helt enkelt (2016) 

Svenska 2 helt enkelt är en lärobok skriven av Annika Nilsson och Lena Winqvist och utgiven vid 

NA förlag år 2016. Läroboken täcker alla olika arbetsområden för kursen Svenska 2 för 

gymnasieskolan. Boken är indelad i fyra olika kapitel där det största kapitlet och majoriteten av 

boken ägnas åt en kronologisk genomgång av litteraturhistoria.  
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3.2.4 Insikter i Svenska 2-3 (2013) 

Insikter i Svenska 2-3 är en lärobok utgiven av Gleerup Utbildning och författad av Fredrik Harstad 

och Iben Tanggaard Skoglund. Läroboken täcker kursinnehållet för både kurserna Svenska 2 och 3 i 

gymnasieskolan. Boken är indelad i fem kapitel där två av dem, ”Läsa” och ”Tre teman” behandlar 

litteratur och litteraturhistoria. Majoriteten av boken behandlar således området litteratur.  

3.2.5 Språket och berättelsen 2 (2016) 

Linda Gustafsson och Uno Wivasts lärobok Språket och berättelsen 2 är utgiven av Gleerup 

Utbildning. Läroboken är ämnad för kursen Svenska 2 i gymnasieskolan och vidare för de 

högskoleförberedande programmen. Boken är vidare indelad i två olika delar. Den första och största 

delen går igenom litteraturhistorien med ett kapitel per epok, den andra delen behandlar övriga 

moment i Svenska 2.  

4 Resultat 

4.1 Fixa Litteraturen 2 (2015)  

4.1.1 Presentation av litteraturhistorien  

Läromedlet Fixa Litteraturen 2 behandlar det skönlitterära innehållet för kurserna Svenska 2 och 3  

i gymnasieskolan.  I bokens förord menar författarna att litteraturen och samhällsutvecklingen har 74

och fortsätter att gå hand i hand.  De menar också att läsare i efterhand kan se ”likheter och 75

skillnader, skönja trender och trendbrott”.  Vidare menar författarna att ”dela in litteraturhistorien i 76

epoker hjälper oss inte bara att se dåtidens litteratur i ett klarare ljus utan också få syn på det typiska 

för vår egen tids berättelser”.  Läromedlet påpekar således litteraturhistoriens nytta och kopplar 77

den till förståelsen av dagens litteratur redan i förordet till boken.  

 Trots att läromedlet betonar vikten av epokindelning är boken inte indelad i de typiska 

epokerna utan är istället indelad i sex olika kapitel som dock angriper litteraturhistorien 

kronologiskt men genom ett tema snarare än ett kapitel per epok. Kapitlen är ”Alltings början”, 

 Pär Sahlin, Ann-Sofie Lindholm, och Helga Stensson, Fixa Litteraturen 2, Stockholm: Natur och Kultur 2015, s. 3.74
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”Himmel och helvete”, ”Förnuft och känsla”, ”Verklighet och overklighet”, ”Mänskligt och 

omänskligt” samt ”Borta eller hemma”. Längst bak i boken finns dock något som författarna valt att 

kalla ”Uppslaget” där de kortfattat går igenom och definierar varje epok i kronologisk ordning, där 

det också finns exempel på författare som verkade och verk som skrevs under aktuell epok.   

4.1.2 Brottet med litteraturhistorien  

I bokens fjärde kapitel, ”Verklighet och overklighet”, börjar litteraturhistorien krypa sig närmare 

”vår tid”. I kapitlets inledning menar läroboksförfattarna att ”[f]örfattare har fortsatt att ha olika 

uppfattningar och hur man ska skildra verkligheten. Idag lever vi i en tid där det verkliga och 

overkliga lever sida vid sida”.  Kapitlet redogör för hur temat verklighet och overklighet hänger 78

samman med realismen, det moderna genombrottet i Norden, kvinnofrågan samt hur realismen gled 

över till naturalismen och sedan till modernismen. Författarna exemplifierar dessa teman och 

epoker med hjälp av tre verk, nämligen Skådespelerskan (1873) av Anne Charlotte Leffler, Mrs 

Dalloway (1925) av Virginia Woolf samt Kronoper & famer (1962) av Julio Cortázar.  

 I nästa kapitel, ”Mänskligt och omänskligt” tas verken Är detta en människa? (1947) av 

Primo Levi, Förvandlingen (1915) av Franz Kafka och Älskade (1987) av Toni Morrison upp som 

belysande exempel som berör temat med samma namn som kapitlet. Här närmar sig alltså 

litteraturen nutid med Toni Morrisons Älskade från 1980-talet. I detta kapitel kopplar 

läromedelsförfattarna temat bland annat till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. De menar att 

”[i] de flesta kulturer har det funnits uppdelningar av människor, där vissa har ansett sig ha ett högre 

värde än andra”.  De historiska händelser som tas upp för att kontextualisera temat är slaveriet i 79

USA, första och andra världskriget, återuppbyggnaden i Europa samt efterkrigstiden. De menar 

också att andra världskriget satte spår i litteraturen och att det i efterkrigslitteraturen ”[…] syns 

realistiska skildringar, inte minst av krigets omänsklighet”.  Här nämns verken De nakna och de 80

döda (1948) av Norman Mailer samt Günter Grass Blecktrumman (1959). Dessutom nämner de att 

Marie Darrieussecqs  verk Suggestioner (1996) har inspirerats av Kafkas Förvandlingen.  På så vis 81

kopplar de alltså något nyare litteratur till sådant som påverkats av tidigare skeden i historien.  

 I kapitel sex, är temat borta eller hemma och här möter eleven ”tre texter från vår närhistoria 

och samtid där relationen mellan borta och hemma är central”.  De texter som anses gestalta temat 82

 Salin et.al. 2015, s. 130.78

 Salin et.al. 2015, s. 186. 79
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är Utvandrarna (1949) av Vilhelm Moberg, Rotlös (1988) av Tsitsi Dangarembga, och två dikter 

Yahya Hassans diktsamling Yahya Hassan (2013). Läromedelsförfattarna menar här att temat är ett 

sådant som skildrats i litteraturen från antiken ända fram till vår tid en att det kanske blivit vanligare 

på senare tid då ”[….] vi flyttar och rör oss mellan platser oftare än någonsin förr”.  Kapitlet tar 83

vidare upp kolonialismen, industrialiseringen samt globaliseringen som exempel på historiska 

händelser. Här når exemplen på litteratur fram ända till vår nutid. Litteratur från 2010-talet kopplas 

tydligt ihop med samhälleliga problem och lägen som påverkar människan idag, och därmed också 

litteraturen.  

4.1.3 Litteraturhistoriens slut 

Längst bak i boken finns vad som av författarna kallas ”Uppslaget” där de i kronologisk ordning 

kortfattat går igenom de olika litterära epokerna, alltså inte kopplat till ett visst tema. Den sista 

epoken som nämns i uppslaget är modernismen. Här nämns författare som Karin Boye, Gunnar 

Ekelöf, Moa Martinsson, Ivar Lo-Johansson, Marcel Proust och James Joyces för att nämna några. I 

slutet av den kortfattade redogörelsen för modernismen finns rubriken ”Efter modernismen”. Här 

menar läromedelsförfattarna att det blir svårare att tala om epoker ju närmare vår tid en kommer.  84

De menar dock också att ”vår tid” har kallats för postmodernismen, men att denna tid är svår att 

definiera. Trots det skriver de att dess kännetecken är ”kritik mot att sanning eller kvalitet skulle 

vara objektiv”.  Vidare att det kanske inte går att beskriva epoken som man själv lever i utan att det 85

är en uppgift för framtiden.  Fixa Litteraturen 2 gör därmed en markering vid litteraturhistoriens 86

slut genom att påpeka att det är svårt att säga något om epoken som kommer efter modernismen.  

4.1.4 Sammanfattning 

Fixa litteraturen 2 har löst brottet med litteraturen genom att inte bygga upp historien om 

litteraturen med olika epokers namn (förutom i uppslaget), utan istället koppla litteraturen till olika 

skeenden och händelser i samhället som kan belysas med olika verk från olika tider som vidare 

kopplas till ett visst tema. Det som händer då är att verk från olika tider kopplas ihop via ett tema. 

Läromedlet tar också upp författare från olika kulturer, det vill säga inte endast västerländska 

författare. Författarna till läroboken menar själva att de kanske inte kan beskriva den epok man själv 
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lever i, men det är dock det de gör genom hela läroboken genom att koppla litteraturen till samhället 

som den skrevs i. De förklarar hur olika epoker hänger ihop och nämner också att det finns sådant 

som skrivits om ”i alla tider”. Läromedelsförfattarna bryter alltså upp litteraturhistorien för att 

tydligt se hur allting hänger ihop, och använder sig av utmärkande verk från olika tider och jämför 

dessa för att belysa olika skeenden i historien. Litteraturen tar därför ett relativt naturligt steg in i 

”vår tid”.  

4.2 Svenska Impulser 2 (2010) 

4.2.1 Presentation av litteraturhistorien 

Svenska Impulser 2 täcker hela kursen Svenska 2 och innehåller alltså inte endast området litteratur. 

Läroboken är indelad i olika kapitel där de olika litterära epokerna redovisas för i kronologisk 

ordning. Istället för att redogöra epok för epok, har läromedlet valt att dela upp kapitlet som 

behandlar nyare litteratur, ”’Och ur dess aska flammar solen upp’ - litteraturen under 1900-talet och 

2000-talet”, i olika rubriker som behandlar ungefär samma tid men ur olika perspektiv. Under fyra 

olika rubriker, ”Hoppla, vi lever!”, ”Borgerliga berättare och arbetarförfattare”, ”Med egna ögon” 

och ”Litteratur som roar och oroar” behandlar boken 1900-talets litteratur. Varje eget avsnitt har sin 

egen tidslinje som sträcker sig över ungefär samma tid. Kapitlets olika avsnitt angriper alltså alla 

ungefär samma tidsperiod, dvs från 1900-talets början och inpå 2000-talet, men från olika 

infallsvinklar.  

4.2.2 Brottet med litteraturhistorien och litteraturhistoriens slut 

Tidslinjen tillhörande avsnittet ”Hoppla, vi lever!” börjar år 1900 med Sigmund Freuds, 

Drömtydning och slutar år 1949 med Simone de Beauvoirs Det andra könet.  Detta avsnitt tar 87

vidare upp teknikens utveckling som elektricitet, flygplan, telefon, film och radio, oroligheter och 

krig i Europa, och beskriver det som en ”tid av omvälvning”.  Epoken som nämns är 88

Modernismen. Läromedelsförfattarna menar att ”När världen förändras måste också konsten 

förändras. Det var det grundläggande  budskapet från de modernistiska rörelser som växte fram 

under de första årtiondena av 1900-talet”.  Kapitlet kretsar således för det mesta kring denna 89

litterära epok. Några författare och verk som nämns är Pär Lagerkvists Ångest, Edith Södergrans 
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Vierge moderne, Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt, James Joyces Odysseus, Ernest 

Hemingways Berg som vita elefanter, Virginia Woolfs Mot fyren och Simone de Beauvoir Det andra 

könet, bland andra. 

 I nästa avsnitt, ”Borgerliga berättare och arbetarförfattare”, sträcker sig tidslinjen något 

längre, från år 1901 och Thomas Manns Buddenbrooks till år 2007 och Åsa Linderborgs Mig äger 

ingen.  Kapitlet redogör för arbetarlitteraturen från början av 1900-talet, som Moa Martinssons 90

Kvinnor och äppelträd, verk av Vilhelm Moberg och Harry Martinsson med flera. Uppslaget om 

arbetarförfattare övergår sedan till ”en författare i generationen efter arbetarförfattarna” , nämligen 91

Sara Lidman, för att sedan övergå till ”nya röster om Sverige” där författare som Sven Delblanc, 

Kerstin Ekman, Åsa Linderborg, Lena Andersson, Jonas Hassen Khemiri och Marjaneh Bakhtiari 

tillsammans med några av deras verk nämns. Här kopplas alltså de första arbetarförfattarna samman 

med nutida författare som skildrar klass i litteratur.  

 I det tredje avsnittet, ”Med egna ögon”, tar läroboken upp hur krig kan skildras i litteraturen. 

Tidslinjen börjar med andra världskriget, år 1939-1945, och slutar år 2008 med Fausta Marianovićs 

Sista kulan sparar jag åt grannen.  Läromedelsförfattarna menar att 1900-talet förbättrade och 92

förändrade människors livsvillkor, men att det också var ett sekel som ”präglades av blodiga krig 

och ofattbar grymhet”.  Författare och verk som nämns i detta avsnitt är Primo Levi, Är detta en 93

människa? (1947), Nelly Sachs, Anne Frank och hennes dagbok, Alexander Solsjenitsyn En dag i 

Ivan Denisovitjs liv (1962), Doris Lessing Gräset sjunger (1950) samt Nelson Mandelas Den långa 

vägen till frihet (1994). Krig pågår således fortfarande i världen och präglar därför också nutida 

litteratur. Litteratur fortsätter sålunda att behandla och gestalta krig.  

 I kapitlets sista avsnitt, ”Litteratur som roar och oroar”, sträcker sig tidslinjen från Dashiell 

Hammetts Röd Skörd (1929) till Tom Malmquists Fadersmjölken (2009). Avsnittet riktar in sig på 

dystopier, framtid, kriminalromaner och relationsskildringar. Bland dystopier nämns bland andra 

Karin Boyes Kallocain (1940), George Orwells 1984 (1949), Margaret Atwoods Oryx och Crake 

(2003) samt Cormac McCarthy Vägen (2005). Det vill säga, verk från krigsåren till ”vår tid”.  

Läromedelsförfattarna menar senare, under rubriken ”Kriminalromanen och samhället” att idag är 

en av de mest populära genrerna deckare. Vidare att denna genre har rötter långt tillbaka i tiden, 

exempelvis att pjäsen ”Kung Oidipus av Sofokles från 400-talet f.Kr. en mordutredning […]”.  På 94

det viset kopplas en nutida bok till ett historiskt sammanhang. Här nämns författare som Sir Arthur 

 Markstedt och Eriksson 2010, s. 298-9.90

 Markstedt och Eriksson 2010, s. 313.91

 Markstedt och Eriksson 2010, s. 320-1.92

 Markstedt och Eriksson 2010, s. 32193

 Markstedt och Eriksson 2010, s. 352.94

!21



Conan Doyle, Maj Sjöwall och Per Wahlöös Den skrattande polisen (1967), samt Stieg Larssons 

Millenniumtriologi. Efter några sidor om kriminalromaner går avsnittet över till att handla om 

”relationer på lika villkor” och kopplar där Carl Jonas Love Almqvists Det går an till senare 

litteratur om jämlikhet i relationer (Markstedt & Eriksson 2010, s. 362). Här nämns Sonja Åkessons 

Äktenskapsfrågan (1963); Gun-Britt Sundströms Maken (1976); Inger Alfvéns Dotter till en dotter 

(1977); Maria Svelands Bitterfittan (2007); Axel Gordh Humlesjös Pittstim (2008) samt Tom 

Malmquist Fadersmjölken (2009). Det vill säga, litteratur som berör relationer och jämlikhet från 

efterkrigstiden till vår tid.  

 Svenska Impulser 2 markerar därmed inget tydligt slut för litteraturhistorien utan väver den 

samman med nutida litteratur. Den sista epok som nämns är dock modernismen och efter det nämns 

ingen epok vid namn. Läroboken fokuserar således på att koppla litteraturen till olika teman och 

avgörande händelser i samhället. De kopplar exempelvis ihop arbetarförfattare från början av 1900-

talet med nutida arbetsförfattare vilket påpekar att klasskildringar än idag är har en central plats i 

litteraturen.  

4.2.3 Sammanfattning 

Vad Svenska Impulser 2 gör i sin genomgång av litteraturhistoriens senare år är att den kopplar 

litteraturen till olika historiska händelser i Europa och världen. Läromedlet angriper århundradet 

1900 till tidigt 2000-tal ur fyra olika synvinklar och kopplar litteratur till olika samhällskeenden. 

Boken visar således på att författare, även de som verkar i ”vår tid” påverkas av samhället när de 

skriver samt att det går att utläsa teman och strömningar som återkommer och fortsätter påverka 

författare i alla tider. Det går alltså att säga något om dagens litteratur, trots att den ligger oss nära i 

tiden. Vad boken inte gör dock är att kommentera om just när litteraturhistorien tar slut. De avstår 

således från att kommentera ett slut och en början för ”vår tid” och hakar istället ihop litteratur från 

”vår tid” genom att utgå från olika genrer, samhälleliga konflikter och strömningar. De namnger 

dock ingen epok för vår tid utan den sista litteraturhistoriska period som nämns är Modernismen.  

4.3 Svenska 2 helt enkelt (2016) 

4.3.1 Presentation av litteraturhistorien 

Läromedlet Svenska 2 helt enkelt, presenterar en mer klassisk epokindelning för eleverna, där de gör 

en tydlig uppdelning mellan Antiken; Medeltiden; Renässansen; Upplysningen; Romantiken; 
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Realismen; Naturalismen samt tillslut Modernismen. Modernismen är således den sista epoken som 

presenteras. Kapitlet i vilket litteraturhistorien presenteras heter ”Litteratur i ett samhällsperspektiv” 

och författarna menar att eleverna i kapitlet ska ”[…] koppla skönlitterära verk och författarskap till 

förhållanden och idéströmningar i samhället”.  Läroboksförfattarna menar också att eleverna, i 95

kapitlet om litteraturhistoria, får läsa ”[…] om ett urval av författare och deras verk från olika 

epoker, där de på olika sätt är ’barn av sin tid’”.  Här betonas också vikten av att placera in 96

författarna i olika tidsperioder. För varje redogörelse av en ny epok presenteras en tidslinje 

innehållande några utvalda verk och författare från aktuell epok. Detta betonar således också den 

kronologiska strukturen och att litteraturen ständigt rör sig framåt. 

4.3.2 Brottet med litteraturhistorien och litteraturhistoriens slut 

Den sista epok som presenteras i kapitlet om litteraturhistoria är modernismen. Vidare börjar 

modernismens tidslinje år 1900 och avslutas år 1952 med Ernest Hemingways Den gamle och havet 

(1952). Kapitlet avslutas vidare med utdrag ur T.S. Eliots Det öde landet (1922). Efter det utdraget 

tar således litteraturhistorien slut och inga nya verk närmare vår samtid presenteras. Läromedlet 

kommenterar inte heller slutet på litteraturhistorien utan menar istället att det nu är dags att ”lämna 

det hårda och nyskapande 1900-talet” och uppmanar eleven att bära med sig modernismens ”nya 

stilar och berättartekniker som fortsätter att inspirera författare än idag och säkerligen en lång tid 

framöver”.  Läromedlet menar alltså att det är modernismens tankar och ideér som fortsätter att 97

vara rådande. De väljer alltså att inte kommentera sådant som kan inspirera författare i vår samtid, 

utan förmedlar istället att det inte finns något konkret efter modernismen. De skriver också vidare 

att ”[n]ästa gång du läser en nyutgiven roman, ta dig tid att leta efter tecken på inspiration från 

modernismen för de finns alldeles säkert där, om du ’bär rätt glasögon’”.  Att läromedelsförfattarna 98

inte vill kommentera något om litteraturen i vår samtid blir alltså ännu tydligare här.  

4.3.3 Sammanfattning 

I Svenska 2 helt enkelt, presenteras helt enkelt en mer traditionell epokindelning. Läromedlet 

redogör för de olika litterära epokerna i kronologisk ordning i separata avsnitt och kopplar således 

verk och författare tydligt till vilken tid de verkade i. De gör detta fram till och med epoken 
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modernismen där litteraturhistorien tar ett tvärt slut. Inga samtida författare eller verk nämns i 

läroboken utan läroboksförfattarna går raskt vidare till nästa moment. Litteraturhistorien i Svenska 2 

helt enkelt presenteras som ett avslutat kapitel i vår samtid. Läromedlet menar också litteratur idag 

är inspirerad av modernismen vilket går att utläsa om läsaren bär rätt glasögon men väljer att inte 

presentera nya fenomen eller samhällsdebatter som kan påverka författare som verkar efter år 1952.  

4.4 Insikter i Svenska 2-3 (2013) 

4.4.1 Presentation av litteraturhistorien  

I läromedlet Insikter i Svenska 2-3 finns två olika kapitel dedikerade till litteratur. I kapitel tre, 

”Läsa”, går läromedlet igenom litteraturhistorien med hjälp av en klassisk epokindelning. Det vill 

säga, antiken, medeltiden, renässansen, franskklassicismen och upplysningen, romantiken, 

realismen, (det nordiska genombrottet), naturalismen och till slut modernismen samt kort om 

efterkrigstiden. Under epoken modernismen nämns författare och verk som Ernest Hemingways 

Farväl till vapen (1929), Virginia Woolfs Mrs Dalloway (1925) samt flera av Franz Kafkas verk, 

bland flera andra modernistiska författare. Litteraturhistorien redogörs således för i kronologisk 

ordning epok för epok fram till och med modernismen.  

4.4.2 Litteraturhistoriens slut 

När litteraturhistorien kommer fram till efterkrigstiden, vilket fått en egen rubrik i läromedlet, 

frågar sig läroboksförfattarna vilken epok som kommer efter modernismen.  De menar vidare att 99

”[d]et är svårt att säga när den ligger så nära vår egen tid. Epokerna brukar inte namnges av sin 

samtid utan av kommande generationer”.  Läromedelsförfattarna fortsätter med att påpeka att det 100

är ”minst lika svårt att plocka ut författare som kommer att ingå i litteraturhistorien” då litteratur 

som är populär idag inte behöver vara det imorgon och vidare att vad som inte uppskattas idag 

kanske uppskattas av kritiker i framtiden.  Vad läromedelsförfattarna gör här är således att namnge 101

något som kan liknas vid en epok, men menar att det inte går att säga någonting om den. Det vill 

säga, de menar att det inte går att säga något om litteraturen idag eftersom det är för nära vår tid. 

”Trots svårigheterna”, som de själva uttrycker det, gör de ett försök att utse ”tio riktigt bra romaner 

som skrivits efter andra världskriget”. Här presenteras tio verk samt kortfattat vad de handlar om. 
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Verkens utgivningsår sträcker sig från George Orwells 1984 år 1949 till år 2006 och En halv gul sol 

av Chimamanda Ngozi Adichie. 

 Under rubriken ”Efterkrigstiden” presenteras således litteratur från andra hälften av 1900-

talet och in på 2000-talet som skilda från varandra. Alltså, de kopplas inte till någon 

samhällskontext eller litterär strömning utan har valts ut eftersom de av läromedelsförfattarna anses 

vara bra. Vad de menar med bra romaner specificeras inte vidare. Vad som får avsluta kapitlet om 

litteraturhistoria är att läromedelsförfattarna förklarar under rubriken ”Litteraturhistorien är ett 

urval”, att litteraturhistorien är just det, ett urval. Med detta menar de att det endast är ”en bråkdel” 

av all ”läsvärd litteratur” som tagits med samt att urvalet som gjorts främst är västerländska 

författare och män.  De menar dock att det såklart finns ”läsvärd litteratur” från icke västerländska 102

författare, som de persiska medeltida poeterna Saadi och Rumi, men att som läsare, biobesökare och 

tv-tittare är ”vi” mest intresserade av ”det som hör till vår egen kultur”.  De tillägnar sedan lite 103

mer än en sida åt att förklara varför så få kvinnor finns representerade samt vilka ”trick” de tog till 

för att kunna skriva skönlitterärt ändå, det vill säga, skriva under pseudonym.   104

4.4.3 Brottet med litteraturhistorien  

Trots att läroboksförfattarna till det här läromedlet menar att det är svårt att säga något om 

litteraturen från vår egen tid, så gör de just detta i kapitlet som följer, nämligen kapitel fyra ”Tre 

teman”. I detta kapitel kopplas skönlitteratur och film, från olika skeden i historien fram till idag, 

till tre olika teman, nämligen samvete, längtan och samhällsutveckling. Inledningen till kapitlet 

menar att varför man ska läsa litteratur i skolan är eftersom att ”man kan lära sig mycket av 

litteratur”.  De menar att litteraturen får dig att ”fundera, reagera, ta ställning, känna, tänka och bli 105

upprörd”.  Vidare menar läromedelsförfattarna att genom att ”läsa om världar som författare och 106

regissörer har målat upp börjar du kanske reflektera och skapa egna bilder”.  Under temat 107

”samvete” presenteras en bred blandning av litteratur från alla tider, från utdrag ur bibeln till Jonas 

Karlssons novell Bröllop (2011) och Nicolaj Arcels film ”En Kongelig affære” (2012). Här har 

läromedelsförfattarna också integrerat dansk och norsk litteratur på originalspråk (vilket också ingår 

i det centrala innehåller för Svenska 2). Bland litteratur skriven under efterkrigstiden nämns också 

Stig Dagermans dikt ”En broder mer” (1954) samt Courtney Hunts film ”Frozen River” (2008).  
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 För temat ”längtan” återfinns bland annat utdrag ur Johann Wolfgang von Goethes Den unge 

Werthers lidande och några av Edith Södergrans dikter. Från efterkrigstiden nämns Vilhelm 

Mobergs Nybyggarna (1956), Richard Yates ”Revolutionary Road” (1961) och filmen 

”Vägen” (2009) av John Hillcoat. I det sista temat, ”samhällsförändringar”, presenterar 

läromedelsförfattarna sådan litteratur som de menar har påverkat samhället. De tar bland annat upp 

Emlie Zolas öppna brev ”Jag anklagar” (1898). Vad gäller litteratur närmare ”vår tid” presenteras 

utdrag ur Chinua Achebes Allt går sönder (1958), ”Att andas” (1969) av Alexander Solzjenitsyn, 

Kathryn Stocketts Niceville (2009) och Haifaa al-Mansours film ”Den gröna cykeln” (2010).  

 När läroboken presenterar nyare litteratur gör den det tillsammans med äldre och kopplar 

dessa till tre olika teman. Genom att göra detta så går de således runt att markera ett brott med 

litteraturen utan kopplar istället ihop historiska verk med nutida. Att kapitlet ”Tre teman” är 

bortkopplat från kapitlet ”Läsa” i vilket litteraturhistorien presenteras, markerar dock att det 

förstnämnda inte är en del av litteraturhistorien utan något annat. Detta också eftersom 

läroboksförfattarna, som nämnts ovan, skriver att det inte går att säga någonting om efterkrigstidens 

litteratur då den ligger för nära vår tid.  

4.4.4 Sammanfattning 

Vad läromedlet Insikter i Svenska 2-3 gör är således att först göra en klassisk litteraturhistorisk 

epokindelning där olika verk och författare knyts till olika tider, för att sedan, i ett eget kapitel, 

blanda äldre och nyare litteratur och vidare koppla dessa till olika teman. Läroboken nämner dock 

efterkrigstiden men menar här att det inte går att säga någonting om den utan listar istället tio, enligt 

de själva får förmodas, riktigt bra verk som är skriva under efterkrigstiden. Vad eleven ska göra med 

den listan eller vad det innebär att verken är bra specificeras dock inte. Läroboksförfattarna slår 

vidare fast att litteraturhistorien slutar med modernismen och att senare litteratur inte kan kopplas 

till en särskild epok. När de nämner litteratur producerad efter modernismen, så nämns de kopplat 

till ett särskilt tema, och kopplas inte ihop specifikt med tiden i vilken den producerades. 

Läromedlet har vidare valt att dela upp litteraturhistorien och en tematisk indelning av litteratur i 

två olika kapitel och separerar därmed litteraturhistorien från en tematisk indelning av litteratur.  
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4.5 Språket och berättelsen 2 (2016) 

4.5.1 Presentation av litteraturhistorien 

Läromedlet Språket och berättelsen 2 är ett läromedel som, enligt läromedelsförfattarna, svarar väl 

mot kriterier för svenska i Gy11. I läromedlets förord menar författarna att boken innehåller en 

genomgång av den västerländska litteraturhistorien från antiken och framåt samt att eleven kommer 

att få möta ”författare och diktare, och får se hur litteraturen och samhället påverkar varandra”.  108

Boken innehåller också utdrag ur olika skönlitterära texter från varje epok tillsammans med 

diskussionsuppgifter. Den epokindelning som läromedlet presenterar är en relativt klassisk sådan, 

det vill säga antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen, Romantiken, Realismen och 

naturalismen, Modernismen, ”Det moderna genombrottet i Norden”, Arbetarlitteraturen samt tillslut 

”Litteraturen efter 1950”. Varje epok redogörs vidare för i separata kapitel. Under epoken 

modernismen tar läromedlet bland annat upp Virginia Woolfs Mrs Dalloway (1925), flera av Ernest 

Hemingways verk, Edith Södergrans ”Vierge moderne” (1916), med flera. Epoken avslutas med 

utdrag ur Karin Boyes dikt ”Nattens djupa violoncell” (1935). Ett gediget kapitel och antal sidor 

ägnas också åt ”det moderna genombrottet i Sverige” där fakta om och verk av Henrik Ibsen, 

Victoria Benedictsson, August Strindberg och Selma Lagerlöf, bland andra, presenteras. I kapitlet 

om ”Arbetarlitteraturen”, presenteras utdrag ur Moa Martinssons Mor gifter sig (1936), Harry 

Martinssons dikt ”Hårt åskväder” samt Din stund på Jorden (1963) av Vilhelm Moberg.  

4.5.2 Brottet med litteraturhistorien och litteraturhistoriens slut 

Det sista kapitlet som berör litteraturhistorien är ”Litteraturen efter 1950”, vilket består av endast 

två sidor. Den ena sida där läromedelsförfattarna förklarar att det är svårt att säga något om 

litteraturen från ”vår tid” och den andra av en uppgift där eleverna ombeds göra en 

enkätundersökning där de undersöker ”en viss grupps läsvanor”.  Läromedelsförfattarna menar att 109

”[n]är man blickar långt tillbaka i litteraturhistorien kan man konstatera att det blir allt svårare att få 

en enhetlig bild över periodens litteratur ju närmare vår egen tid vi kommer”.  De menar vidare att 110

i takt med att antalet läskunniga ökade, så ökade också mängden litteratur och det resulterar i att det 

blir svårare att få ”en tydlig överblick över en epoks olika strömningar”.  I den här läroboken 111

Linda Gustafsson och Uno Wivast, Språket och berättelsen 2, Malmö: Gleerup 2016, s. 3. 108
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skriver författarna också ut ett tydligt slut på litteraturhistorien, de skriver nämligen att ”Fram till 

1900-talets andra hälft kan man tydligt se olika strömningar i litteraturen och därför sträcker sig vår 

litteraturhistoriska genomgång till 1950-talet ungefär”.  Med detta måste de således mena att inga 112

strömningar går att se i litteraturen från ”vår tid”, trots att ”vår tid” är över 60 år senare. För att 

motivera sitt ställningstagande att litteraturhistorien tar slut kring år 1950, menar de också att 

dagens läsare har ett stort utbud litteratur att välja mellan, dels äldre litteratur, men också 

nyproducerad, och att detta stora utbud ”[…] försvårar forskarnas möjlighet att definiera tidens 

litterära strömningar”.  Dessutom menar de att litteraturen är mer tillgänglig idag, att fler har tid 113

att läsa samt har tillgång till litteratur från hela världen.   114

 Alla dessa faktorer, menar de, bidrar till att det är svårt att ”kortfattat beskriva vår tids 

litteratur på samma sätt som man gjort med tidigare epoker”.  Slutligen, menar de att forskare får, 115

när de kartlägger samtidslitteraturen, ”koncentrera sig på några huvudspår och bortse ifrån att det 

samtidigt läses allt möjligt annat”.  Detta är dock något som detta läromedel inte väljer att göra, 116

det vill säga, kommentera något om vilken litteratur som läses i vår samtid.  

4.5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis presenterar alltså detta läromedel först litteraturhistorien genom att redogöra 

för västerländsk litteraturhistorieskrivning, för att sedan gå in på det moderna genombrottet i 

Norden och arbetarlitteratur i Sverige. Tillslut, i det sista kapitlet som berör litteraturhistoria är en 

sida dedikerad till att redogöra för olika faktorer som alla visar på att det svårt att säga något om 

samtidens litteratur. Att de väljer att kommentera litteraturhistoriens avslut innebär dock att de visar 

hur deras avgränsningar gjorts och motiverar varför de väljer att inte ta upp senare verk och 

författare. Inga samtida verk eller författare nämns och istället tar litteraturhistorien slut med 

Vilhelm Moberg.  

5 Diskussion 

Tillsammans presenterar de fem olika läroböckerna en varierad bild av litteraturen från andra delen 

av 1900-talet och fram till idag och hur hur brottet mellan litteraturhistorien och vår tid kan se ut. 

 Gustafsson och Wivast 2016, s. 310.112

 Gustafsson och Wivast 2016, s. 310.113

 Gustafsson och Wivast 2016, s. 310.114

 Gustafsson och Wivast 2016, s. 310.115

 Gustafsson och Wivast 2016, s. 310. 116

!28



Undersökningen visar att det främst finns två olika sätt att lösa brottet med litteraturhistorien på. För 

det första, likt Svenska Impulser 2, Fixa Litteraturen 2 och Insikter i Svenska 2-3 gjort, kan 

problemet lösas genom att göra en tematisk indelning av litteraturen för att inkorporera litteratur 

skriven efter modernismen. För det andra, vad gäller Svenska 2 helt enkelt samt Språket och 

berättelsen 2, har lösningar gjorts genom att redogöra för litteraturhistorien fram till epoken 

modernismen som tar slut kring mitten av 1900-talet för att sedan markera att det är svårt att säga 

någonting om litteratur skriven i en tidsperiod som ligger för nära vår samtid. Nedan görs en 

djupare jämförelse mellan de olika läroböckernas hantering av brottet med litteraturhistorien.  

 Insikter i Svenska 2-3 har genom uppdelning i tre olika teman, samvete, längtan och 

samhällsutveckling kopplat litteratur från långt bak i litteraturhistorien till skönlitteratur och även 

film från vår samtid. Detta redovisas dock efter det att ett separat kapitel redogjort för 

litteraturhistorien med hjälp av en kronologisk epokindelning. Där har de även kommenterat att det 

är svårt att säga något om nutida litteratur och istället vid slutet av litteraturhistorien, listat tio riktigt 

bra verk från vår samtid. Insikter i svenska 2-3 gör vad som kan tolkas vara en uppdelning mellan 

den del av det centrala innehåll i Svenska 2 som berör ”skönlitterära verk […] från olika tider och 

epoker”  och relationen mellan skönlitteratur och samhällsutvecklingen. Även Fixa Litteraturen 2 117

gör en vad som kan tolkas som tematisk indelning av litteraturen, vilken dock inte är åtskild utan 

sammanvävd med en epokindelning och relativt kronologisk indelning av litteraturhistorien. I de 

kapitel som behandlar litteratur under 1900-talet går författarna något fram och tillbaka i tiden när 

de redogör för dessa. Historien rör sig dock närmare vår tid för varje nytt kapitel och avslutas som 

visats ovan, på 2000-talet. I huvuddelen av boken görs en sådan tematisk indelning, men innehåller 

också det så kallade ”Uppslaget” där epokerna presenteras var för sig och där den sista som nämns 

är modernismen. Här görs också en kommentar om att det är svårt att säga någonting om tiden efter 

modernismen men att den har kallats postmodernismen. Detta ”uppslag” är vidare endast en liten 

del av lärobokens innehåll och mer som en parentes och förtydligande av epokerna. Bokens fokus är 

istället på att redovisa litteraturhistorien tematiskt. Även Svenska Impulser 2 har gjort en tematisk 

indelning av litteraturen. När läroboken närmar sig 1900-talet väljer den att dela upp litteratur från 

1900- och in på 2000-talet i fyra olika avsnitt som angriper litteraturen ur fyra olika synvinklar. 

Fokus har där främst vilat vid att kommentera litteratur relaterat till olika historiska händelser i 

samhället under 1900-talet och in på 2000-talet som krig, teknisk utveckling och flyktingströmmar. 

Någon skarp gränsdragning med litteraturhistoriens slut och ”vår tid” görs dock inte. 
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 Två av läroböckerna valde sålunda att inte göra en tematisk uppdelning av 

litteraturhistorien. Svenska 2 helt enkelt väljer att inte kommentera brottet med litteraturen och inte 

ta upp någon litteratur efter modernismen och 1950-talet. Även Språket och berättelsen 2 markerar 

ett tydligt brott med litteraturhistorien och dess slut genom att inte ta upp någon nyare litteratur från 

efter 1950-talet. Vad de gör jämfört med Svenska 2 helt enkelt är dock att ägna en sida åt att 

motivera varför de lämnar litteraturhistorien vid modernismen.  

 Något som återkommer hos de som motiverar brottet med litteraturhistorien är att de 

påpekar att det är svårt att säga någonting om tiden efter modernismen eftersom den ligger för nära 

vår tid och att det därför blir framtida forskares uppgift när de blickar tillbaka. Detta är också något 

som även Bergsten och Elleström menar. Som nämnts tidigare menar de att det först är när en 

period är slut som det blir en fullbordad period och därmed en litterär epok som får vara en del av 

den vedertagna epokindelningen.  Vidare menar de att den enda urskiljbara perioden under 1900-118

talet är just modernismen. Ingen av de undersökta läroböckerna nämner heller någon epok eller 

period efter modernismen. Även Olsson och Algulins översiktsverk Litteraturens historia i världen 

menar att postmodernismen, som också nämns av Bergsten och Elleström, inte är någon litterär 

rörelse utan något som växer fram ur modernismen.  Fixa litteraturen 2 är det läromedel som kort 119

nämner att det finns något som kallas postmodernismen men går ej vidare in på det. Anna Williams 

menar att det runt år 1965 går att urskilja en naturlig startpunkt för vår samtid.  Det är också kring 120

det årtalet som litteraturen som redovisas i de olika läromedlen skiftar som mest i de olika 

läromedlen. Fixa Litteraturen 2 och Insikter i svenska 2-3 nämner båda Toni Morrisons Älskade 

från 1987, men annars skiljer sig alla läroböckernas urval av litteratur efter 1965.  

 När modernismen tar slut och när vår tid börjar råder det samstämmighet om i de olika 

läroböckerna. Vad flera läroböcker också gjort, vilket visats ovan, är att de har kopplat litteraturen, 

särskilt under 1900-talet och framåt, till samhällsutvecklingen. Detta är en del av det centrala 

innehållet för kursen Svenska 2 i gymnasieskolan, att litteraturen ska behandla relationen mellan 

skönlitteratur och samhällsutveckling. Det är således viktigt att särskilja läroböcker och 

litteraturhistoriska översiktsverk och deras redovisning av litteraturhistorien. En läroboks syfte är att 

stödja undervisningen som i sin tur ska behandla svenskämnets centrala innehåll i aktuell kurs. Det 

kan sålunda vara av värde att ha i åtanke när litteraturhistorien studeras i läroböckerna. En litterär 

kanon, som redogjorts för ovan, är enligt Nordlund de skönlitterära verk som alla litteraturvetare 
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bör kunna förhålla sig till, placera in i litterära sammanhang och föra vidare till nya generationer.  121

Att i skolan få ta del av en sådan kanon är givetvis ett i ledet av att ta del av ett kulturarv och lära 

sig om olika levnadsförhållanden som skildrats i litteraturen genom historien. Men att endast ta del 

av sådant som forskare anser vara litterärt värdefullt kanske inte är läroböckernas enda uppgift. I 

skolan bör också undervisning i litteratur, som står uttryckt i syftet för ämnet svenska, vara källa till 

självinsikt och förståelse för andra människor, vilket inte endast behöver vara historiskt utan kanske 

till och med är mer värdefullt att förstå människor i dagens samhälle och sådant som är relevant 

idag. För de läroböcker som inte presenterar någon nyare litteratur kan det bidra till att litteratur 

från vår nutidshistoria inte får vara källa till självinsikt och förståelse för andra människor. Med det 

sagt betyder det dock inte att det görs på annat vis i undervisningen, en lärobok är endast ett 

komplement till undervisningen.  

 Oenigheten kring litteraturhistoriens faktiska slut samt vilka verk som anses värdefulla för 

vår tid blir tydligt vid studerande av olika läroböckers hantering av litteraturhistorien. Det resulterar 

i att spridningen är stor vad gäller verk som presenteras, att några tar avstånd från att helt 

kommentera samtidslitteraturen medan andra försöker lösa glappet mellan litteraturhistorien och 

samtidslitteraturen med en tematisk indelning av litteratur, snarare än starkt fokus vid 

epokindelning. Det viktigaste är, trots allt, att litteraturundervisningen i skolan behandlar det 

centrala innehållet i ämnesplanen för svenska. Det kan också alla läromedel som undersökts i denna 

uppsats sägas göra. 

6 Avslutande ord 

I gymnasieskolan ska litteraturundervisningen behandla författare och verk från olika tider och 

perioder samt relationen mellan skönlitteratur och samhällsutvecklingen. När något mer konkret 

innehåll inte redogörs för i läroplanen kommer litteraturundervisningen oundvikligen att skifta i 

varje enskild undervisningssituation. Då äldre verk försvinner från historien, främst på grund av att 

nya verk ska få plats, blir äldre tiders litteratur mer överskådligt eftersom de är färre till antal. 

Bredden och mängden av nyare litteratur gör å sin sida att den blir mindre överskådlig och varierar 

därför i större utsträckning. När det inte heller finns en fastslagen kanon eller avslutad litterär epok 

för litteraturen från mitten av 1900-talet och framåt, så kommer denna tidsperiod oundvikligen att 

skifta ännu mer än tidigare tidsepoker. När det inte finns något rättesnöre att falla tillbaka på ställer 
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det också ett högre krav på lärare som själva får sålla och välja ut sådan litteratur som anses lämplig 

för att fylla svenskundervisningens syfte. Men vad som också händer är att när brottet med 

litteraturhistorien är tvetydig i läroböckerna och att verk och författarskap som behandlas varierar 

kraftigt, öppnar det också upp för större frihet för lärare och elever att själva påverka litteraturen 

som ska läsas i skolan. Brottet med litteraturhistorien kan då ses snarare som en möjlighet än ett 

problem.  
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