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1

Arbetet och dess förutsättningar

Problem om rådet. Skolans tal om  litteratur
I centrum för detta arbete finns en strävan att bättre förstå skolans tal om litteratur.

Jag menar då inte det talande i bokstavlig mening som sker i skolan, utan 
litteraturstudiets närvaro och plats i en institution. Litteraturstudiet har en plats på 
skolschemat, det undervisas om litterära texter i skolan -  skolan talar om litteratu
ren. Det är det jag har sökt fånga in och problematisera med hjälp av begreppet 
skolans tal om litteratur.

Texter som vi idag ser som litterära har mycket länge varit föremål för 
undervisning i skolan, som det huvudsakliga föremålet eller bara ett bland flera, och 
i olika sammansmältningar med annat undervisningsinnehåll, ofta främmande 
språk. Ja, historikern och arkeologen Henri-Irénée Marrou menar till och med att 
den västerländska uppfostran och undervisningen föds och organiseras kring 
litterära texter1, allra längst tillbaka kring Iliaden.

För mig reste det ett antal frågor. Först: varför är det så? Varför har littera
turkännedom så länge ansetts som något så viktigt och nödvändigt att föra vidare 
till nästa släktled?

Sedan resonerade jag vidare och ställde andra frågor.
Litteraturkännedom har mycket länge ingått som ett inslag i den överföring av 

erfarenhet i vid mening från en generation till en annan som sker i skolan. Men den 
sociala och kulturella omgivning där litteraturstudiet har ägt rum har sett olika ut och

1 Marrou 1981 [1948], passim. Del 1 t.ex. s. 35 f, 76 ff, 147, 231 f, 242 ff; del 2 s. 41.
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den har förändrats över tid. Det som i skolan har räknats som centralt litterära texter 
borde då också ha varierat och förändrats, liksom sättet att se på och använda dessa 
texter. Hur har skolans tal om litteratur varierat i de avseendena? Vilken roll har 
litteraturstudiet haft i skilda samhälleliga omgivningar? Hur bör skillnader och 
förändringar av det slaget egentligen förstås?

Det är de tre frågorna som ligger till grund för det arbete jag presenterar här. I 
fokus står förståelsen av litteraturstudiet och dess plats i en kulturell återskapande- 
och överföringsprocess. I huvudundersökningen har jag undersökt skolantologier 
och litteraturläroböcker i två olika nationella omgivningar vid två skilda tidpunkter 
under 1900-talet för att se vilken sorts texter som uppfattades som centralt litterära, 
hur de perspektiverades och hur de skulle studeras -  för att med hjälp av dessa 
punktbelysningar och jämförelser bättre förstå skolans litteraturstudium, dess 
karaktär och funktioner. Med centralt litterära texter menar jag helt enkelt de texter 
som ansetts viktiga att förmedla till nästa generation, som tagits med i skolantolo- 
gierna.

I det resonemang som ledde fram till frågorna ovan kan man kanske ana misstanken 
att skolans tal om litteratur är beroende av samhället och skolan på ett vis som innebär 
mer än bara en allmän samvariation. Teorier om skolans roll i en kulturell reproduk
tion var naturligtvis inte okända för mig. Kulturreproduktionsteori är tvärtom 
grundläggande för hela arbetet såtillvida att skolans tal om litteratur hela tiden ses i 
perspektivet av en överföring av erfarenhet mellan generationerna, det vill säga ett 
kulturellt åter-skapande. Det framstod därför som viktigt att granska begreppet 
kulturell reproduktion, vad det står för och hur det har använts, och jag redovisar på 
ett tidigt stadium teorier om skola och kulturreproduktion. Men de teorierna har i 
huvudundersökningen bara fungerat som mycket allmänna hållpunkter för tänkan
det. De har inte legat till grund för dess analys av texter för litteraturundervisning. Min 
ingång till ett problemområde är de litterära texterna och deras långa historia som 
föremål för undervisning, och där har jag sökt ta så litet som möjligt för givet, bygga 
upp en oberoende förståelse av skolans tal om litteratur och dess plats i ett kulturellt 
återskapande. Jag arbetar nedifrån och upp, närläser texter för litteraturundervisning 
och drar slutsatser på grundval av dem. Resultaten har sedan j ämförts med antaganden 
och utgångspunkter hos kulturreproduktionsteoretiker. I denna något ovanliga me
ning är mitt arbete alltså ett teoriprövande arbete. I den fördjupade analys av skolans 
tal om litteratur och huvudundersökningens resultat som görs i avhandlingens fjärde 
del, har däremot teoretiska begrepp hämtade från kulturreproduktionsteori i stor 
utsträckning fått styra analysen. Slutsatserna från huvudundersökningen gjorde det 
rimligt.

...och en litteraturuppfattning

Begreppet litteratur är öppet och vagt och ordet är värdeladdat. Ofta skils en del av 
dess omfång ut och ordet får då en särskild värdeladdning; man talar om något som 
är Litteratur med stor begynnelsebokstav till skillnad från litteratur i bredare 
bemärkelse, och oftast är det litteratur med stor bokstav som får avledningsformen
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”litterär”. På nutida svenska kan ordet användas på följande vis av människor som 
rimligen har funderat över vad det står för:

Ännu ställde jag mig inte frågan, om mina bygdehistorier räknades till litteratur eller 
inte.

”Ett mästerverk, ett stycke ren litteratur... Ende skriver medryckande och fängslande 
från första raden.”

Litteraturen är ingen spegel utan skapar sin egen värld där vi känner igen oss utan 
att vardagens spelregler gäller. Det är den fantastiska friheten i dikten.
Björn Ranelid påpekar detta förhållande samtidigt som han utnyttjar det och därmed 
placerar han sig sj älv på den nivå i svensk prosa där Sven Delblanc hörde hemma och 
där nu Sara Lidman, P O Enquist, Kerstin Ekman, Lars Gyllensten och Torgny 
Lindgren är tämligen ensamma.

...kanske kan man se det som en paradoxal kvalitet hos Redfield att hans böcker 
saknar konstnärligt värde -  deras utsagor går åtminstone inte att avfarda som 
litteratur...

...några väsentliga frågor om situationen i litteraturens Sverige, till exempel: Hur 
skall man väcka intresset för böcker hos barn och ungdom och hos de vuxna som 
sällan tar en bok i sina händer? Vilka åtgärder behövs för att stödja de alltmer 
utarmade svenska biblioteken? (...) Men det finns fler frågor att ställa. Är det rimligt 
att hela den svenska bokbranschen (...) befinner sig i ett helt oreglerat tillstånd? (...) 
I den efterlängtade kulturutredningen avfärdades den svenska litteraturen på sex (!) 
sidor av närmare sju hundra. Varför? Har boken så liten specifik vikt i Sverige?2

De tre första citaten visar tydligt både hur termen kan användas för att skilja ut texter 
som är litteratur från andra som inte är det och dess värdeladdning. I det fjärde 
används ordet på ett liknande vis. Det förutsätts att vissa utsagor, texter eller böcker 
är litteratur, andra inte, men värdeladdningen är mera osäker. I det sista citatet 
kommer den breda användning fram där litteratur blir synonymt med böcker 
överhuvudtaget.

Citat nummer tre innehåller dessutom en definition av litteratur. Många, både 
litteraturforskare, lingvister och filosofer, har försökt definiera litteratur och tala 
om vad det är för någonting, vad som kännetecknar litteratur eller litterära texter och

2 Det första citatet är hämtat ur Vilhelm Mobergs Berättelser ur min levnad (1968), s. 117. 
Formuleringen i det andra kommer från ”Gunnel Enby i GP”, enligt omslagstexten på 
Michael Endes Den oändliga historien i utgåvan i Berghs Big Pocket. Det tredje citatet är 
taget ur Lars-Olof Franzéns anmälan av en bok av Björn Ranelid i DN 10/9 1996, det fjärde 
ur Lars Linders artikel Andlighet som toppar boklistorna i DN 26/6 1996, en artikel som 
behandlar James Redfields (new age-rörelsens) böcker och deras budskap. Det avslutande 
citatet är även det hämtat ur Dagens Nyheter; Max Lundgren: Gemensam sak för boken, på 
kultursidans innerspalt i DN 29/3 1996.
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skiljer det från det som inte är litteratur. Deras försök att närma sig begreppet 
utmynnar emellertid i motsägelser, eller konstaterandet att här finns olösliga 
problem. En vanlig stötesten är just värdeladdningen. Är det bara god litteratur som 
är litteratur? Inläggen och diskussionerna under den tvärvetenskapliga konferensen 
om språk och stil vid Indiana University i USA 1958 med deltagare som I. A. 
Richards, William Wimsatt, René Wellek, Roman Jakobson och Monroe Beardsley 
visar hur svårt det är att definiera begreppet.3

Öppenheten och vagheten hos begreppet har fungerat som ett viktigt tema i 
arbetet. Det är oklart vad som skall räknas som litterära texter. Den ursprungliga 
förståelse av skolans litteraturstudium som jag har utgått från är, att skolans tal om 
litteratur bidrar till att återskapa en viss uppfattning om vad som är litteratur och vad 
som gör detta till litteratur -  en viss, samhälleligt sanktionerad litteraturuppfattning 
-  och också genom århundradena har bidragit till att upprätthålla och återskapa det 
vi kallar litteratur som högt värderad symbolisk produkt.

Men en annan grundläggande premiss har varit att skolan har en viktig funktion 
i den kulturella process där perceptionsscheman, föreställningar och värden över
huvudtaget återskapas över tid i ett samhälle. Tillsammans anger de två premisserna 
en artikulationspunkt: den uppfattning om litteratur som kommer till uttryck i 
skolans förmedling av litterära texter och sätt att se på dem kan antas säga något om 
en bredare samhällelig litteraturuppfattning. Samtidigt betyder de att jag i arbetet 
har sökt ta hänsyn till båda dessa aspekter: både litteraturstudiets roll för att överföra 
uppfattningar och kunskaper som rör just litteratur och dess bredare socialt 
kontrollerande funktion. Om man så vill kan man tala om aspekterna som en 
litteratursociologisk respektive en rent pedagogisk-reproduktionsteoretisk sådan. 
Med mig i arbetet har jag haft, och sökt förena, de två traditioner som jag själv är 
delaktig i: en humanistisk-kulturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig tradi
tion.

Avgränsningar

Arbetet är en analys av texter för litteraturundervisning, inte av en faktiskt bedriven 
litteraturundervisning. Det uttalar sig inte om klassrumspraktiker utan om domine
rande skoldiskurser om litteratur, och söker förstå litteraturstudiets karaktär och plats 
på grundval av skoldiskursemas karaktär och förhållande till en omgivande kultur. 
Arbetet rör litteraturstudiet inom ramen för gymnasieskolans modersmålsämne i två 
länder, Sverige och Frankrike. I dessa länder är det två tidsperioder som undersöks 
och jämförs, tiden kring 1920 och kring 1980. Undersökningen av vad som räknas 
som litteratur och varför är ett centralt inslag.

3 Se Style in Language ( 1968), särsk. s. 9 8 -1 0 5 ,4 0 8 -4 3 4 . D e fy ra  fö rsta  av d essa  deltagare  
är m ycket kän d a  litte ra tu rfo rskare  och  litteratu rteo retiker, den  fem te  f ilo so f m ed este tik  som  
specialom råde. B egreppet litte ra tu r h a r in te  sam m a cen tra la  socia la  och  po litiska  stä lln ing  
som  den  typ  av beg repp  som  W illiam  C onno lly  (The terms of political discourse, 1983) har 
ka lla t ” till sin  n a tu r om stridda” (essentially contested concepts), m en de la r fö r öv rig t dessas 
känne tecken  och  kan  nog  föras till sam m a grupp.
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En analys av texter för litteraturundervisning och av litteraturuppfattningar

Huvudundersökningen är en närläsning och analys av skolböcker i vid mening -  
texter för litteraturundervisning. Dessa texter och deras utsagor ser jag som 
skoldiskurser om litteratur.

När det gäller litteraturstudiet kan man urskilja åtminstone två helt olika typer 
av texter för skolbruk. För det första själva litteraturen, dvs. mening och kunskap 
bunden i skrift i texter som normalt skrivits i helt andra sammanhang och för andra 
ändamål, men som sedan i tämligen obearbetat skick har hämtats in i skolan för att 
läsas och studeras där. I detta skiljer de sig från de flesta andra texter för skolbruk. 
Dessa texter kallar jag primärtexter, förstahandstexter. I undersökningen studeras 
de enbart i den skepnad som länge varit den dominerande i skolans litteraturstudi
um, skolantologiemas valda stycken. Därmed blir inte bara urvalet utan också sättet 
att strukturera och organisera urvalet ur en litterär diskurs av intresse. Det säger 
något om litteraturuppfattningen.

När dessa primära texter kommer in i skolans sammanhang blir talet om dem 
också snabbt textbundet. På dem ympas en annan text, en metatext eller sekundär
text. Sedan hundra år tillbaka är den vanligaste typen av sammanhängande 
sekundärtext i skolans litteraturundervisning den litteraturhistoriska läroboken. 
Men utläggandet och kommenterandet av primärtexterna binds tidigt i text även i 
andra former än den sammanhängande lärobokens. Termer och uttryck förklaras i 
fotnoter och sidoupplysningar ges, antologitexterna förses med introduktioner av 
olika slag. När den specifikt pedagogiska kunskapen om vad man bör göra med 
texterna i skolan sedan också blir textbunden tillkommer arbetsuppgifter i anslut
ning till primärtextema liksom särskilda lärarhandledningar. Den typen av texter 
skulle kunna kallas pedagogisk primärtext. Det är arbetsuppgifter j ag har använt för 
att undersöka hur litteraturen varit avsedd att studeras och som främsta underlag för 
slutsatser om litteraturstudiets funktioner.

Bara ord?

De begrepp och med dem förbundna ord vi använder, som begreppet litteratur, säger 
något om våra förgivettaganden, perceptionsscheman och värden. Med percep- 
tionsscheman menar jag mycket grundläggande förgivettaganden, sätten att se och 
göra distinktioner i världen, att strukturera världen omkring oss. Men dessa 
förgivettaganden kan i sin tur relateras till en omvärld: ord och begrepp kan ses som 
förkroppsliganden av vad som inom social teori har kallats sociala representatio
ner4. Studiet av skillnader och förändringar i ords betydelse ger inte bara insikter 
ifråga om vårt sätt att strukturera omvärlden utan också ledtrådar för förståelsen av 
den sociala miljö där de använts.

Den brittiske idéhistorikern Quentin Skinner ställer i en artikel uttryckligen 
frågan vilket slags kunskap och medvetenhet om vår sociala värld vi kan hoppas 
uppnå genom att studera de ord som används för att beskriva och värdera den. Det 
svar han ger är att det är insikter av tre slag: ”insights into changing social beliefs

4 Se Sociala representationer. Om vardagsvetandets fundament, 1996.
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and theories; into changing social perceptions and awareness; and into changing 
social values and attitudes”.5 De tre slagen av insikter hör, menar Skinner, samman 
med tre typer av förändringar som värdeladdade ord kan undergå. Förändringar i 
ords betydelse kan lika väl ses som förändringar i de sociala teorier som kommit till 
användning för att klassificera verkligheten. Förändringar rörande vad orden kan 
användas för att beteckna har sin grund i en strid om sociala perceptioner, som gäller 
huruvida en viss räcka faktiska omständigheter kan sägas ge upphov till de kriterier 
som normalt gäller för användningen av ett visst ord. Förändringar rörande 
värdeladdningen slutligen, rör förändringar i språkanvändarnas sociala och intel
lektuella attityder och värderingar.6

Sätt att se och strukturera omvärlden har sin upprinnelse i, och därefter betydelse 
för, ställningstaganden som rör mera än ord. Distinktioner, värdeladdningar och 
andra skillnader i det sätt att definiera och se på litteraturen som kommer till uttryck 
i skolans tal om litteratur är sociala och har sociala följder.

Sverige och Frankrike som  nationella kontexter

Det är den svenska och den franska gymnasieskolans tal om litteratur jag har 
undersökt och jämfört över tid.

Bland de skillnader i kontext som kan ha betydelse för ett skolämnes innehåll, 
utformning och funktioner ryms specifikt nationella sociala och kulturella drag, 
och Sverige och Frankrike tycktes erbjuda likheter och skillnader som nationella 
omgivningar som kunde göra en jämförelse dem emellan fruktbar. Av egen 
erfarenhet visste jag att det vid samma punkt i tiden fanns skillnader i sättet att 
studera litteratur, och läroplansteori och litteratur- och kultursociologi gav möjlig
het att sätta in detta i ett bredare sammanhang. Frankrike är ett land som haft stor 
kulturell tyngd, med ett bredare borgerligt kulturbärande skikt och en längre och 
mer glansfull litterär tradition än Sverige. Skillnader finns mellan samhälls- och 
skolutvecklingen i de två länderna under 1900-talet. Samtidigt tycktes de två 
omgivningarna inte alltför olika. Båda länderna har del i en gemensam västerländsk 
skol- och litteraturtradition och västeuropeisk samhällsutveckling.

Valet av länderna Sverige och Frankrike har också sin grund i något som, fast 
det i förstone kan tyckas så, enligt min mening inte är ett utomvetenskapligt skäl: 
hänsynen till forskarens eget behärskande av språket. En jämförande närläsning av 
texter för litteraturundervisning i två nationella kontexter kräver att forskaren kan 
handskas med och bedöma texter på ett inte alltför olikvärdigt sätt på de två språken.

Arbetets syfte och disposition

I avhandlingen beskriver, analyserar och tolkar jag drag hos, och variationer över 
tid i, skoldiskurser om litteratur från skilda sociokulturella omgivningar. Syftet är 
att bidra till en bättre förståelse av skolans tal om litteratur, dess karaktär och plats 
i en överföring av erfarenhet mellan generationerna.

5 Skinner 1988, s. 130.
6 Skinner 1988, s. 121-123.



Arbetets första del ger bakgrunder, diskuterar och teoretiserar. Inledningsvis 
skisserar jag en analys av ett modernt svenskt litteraturbegrepp, som följs av en kort 
sammanfattning av litteraturbegreppets historiskt-sociala transformationer på väs
terländsk botten från antiken och framåt och en kort presentation av teorier om 
litteratur. En fylligare redogörelse för litteratur- och konstbegreppens historia ges 
i bilaga. I dess tredje kapitel resonerar jag kring begreppet kulturell reproduktion
-  hur bör man förstå det? - ,  presenterar kulturreproduktionsteorier, resonemang 
kring kulturreproduktion och litteratur samt den förståelse av litteraturen, skolan 
och olika typer av texter för litteraturundervisning som jag utgår från i huvudunder
sökningen. I det fjärde kapitlet presenteras arbetets syfte och frågeställningar 
närmare, liksom materialet och metoden.

Del II och III ger resultaten av huvudundersökningen. Del II, som utgörs av ett 
enda kapitel, redovisar en delstudie. Det är en kvantifierande undersökning av 
primärtexturvalen i antologierna som bygger på analysen av litteraturbegreppet i 
den första delens andra kapitel och ser till dimensionerna fiktion-fakta och konst- 
icke konst hos de valda texterna. I del III undersöks skoldiskursema om litteratur 
i sin helhet. Vilken sorts texter var det som räknades som litteratur? Hur strukture
rades och organiserades en litterär diskurs som hämtats in i skolkontexten? Hur 
perspektiverades och förklarades primärtextema? Slutligen: hur skulle litteraturen 
studeras? Vad, vilken typ av kunskaper återskapas vid ett sådant litteraturstudium
-  vilka är litteraturundervisningens potentiella funktioner? Kapitlen behandlar 
Sverige 1920, Frankrike 1920, Frankrike 1980 och Sverige 1980 i nu nämnd 
ordning. I dess avslutande kapitel ges en sammanfattning av arbetet och dess 
resultat i sin helhet vid huvudundersökningens slut, och sammanfattande slutsatser 
dras. Teorier om skolans roll i en kulturell reproduktion fungerar som tolkningsram. 
Där diskuteras också resultaten i relation till de inledande antagandena.

Hur bör skillnaderna i litteraturuppfattning och litteraturbehandling och den 
skilda utvecklingen över tid i de två länderna förstås? I avhandlingens fjärde del 
drivs analysen av skolans tal om litteratur i de två länderna ett steg vidare. Jag söker 
skoldiskursemas rötter och återknyter då till de teorier som presenterades i 
avhandlingens inledande del. Huvudundersökningens resultat sätts in i ett vidare 
samhälleligt, historiskt och skolhistoriskt sammanhang -  den korta och den långa 
historien. Kapitel tre tar upp Sverige och den korta historien, kapitel fyra Frankrike 
och den långa historien. I kapitlet om Sverige bygger framställningen till största 
delen på sekundärkällor, i det långa kapitlet om den franska historien och traditio
nerna ganska mycket på primärkällor. Rötterna till det franska litteraturstudiets 
karakteristiska drag -  som utgör ett exempel på kulturreproduktion i sträng mening
-  söker jag via begreppen formalbildning och klassisk läroplanskod.

Del IV avslutas med att arbetets resultat i sin helhet summeras och diskuteras. 
I den avslutande femte delen redovisar jag ytterligare insikter från arbetet och 
reflekterar kring dess resultat.
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Forskning kring litteraturen i skolan  
i Sverige och Frankrike: en översikt
Forskning kring litteraturen i skolan har börj at framträda som ett eget forskningsfält 
såväl i Skandinavien som i övriga Europa.7 Under senare år har flera svenska 
avhandlingar med relevans för min egen undersökning lagts fram vid litteraturve
tenskapliga institutioner: Annica Danielssons Tre antologier -  tre verkligheter 
(1988), Bengt-Göran Martinssons Tradition och betydelse (1989) och Lars Brinks 
arbete om Gymnasiets litterära kanon under perioden 1910-1945 (1992).

Grundläggande på svensk botten är Karin Tarschys gradualavhandling ”Svenska 
språket och litteraturen”. Studier över modersmålsundervisningen i högre skolor från 
1955, som behandlar modersmålsämnets historia och förhistoria i den lärda skolan fram 
till och med läroverksstadgan 1933. Tyngdpunkten är förlagd till tiden från mitten av 
1800-talet och fram till gymnasiereformen 1905 och bildandet av Modersmålsläramas 
förening (MLF) 1912.

Det är rik och yvig framställning som främst belyser de idéer om språk- och 
litteraturstudiet som förfäktats i modersmålssammanhang och motsvarande teorier, 
idéer eller riktningar utanför skolan. Tarschys menar att det är två decennier som 
fungerat som nydaningstider och traditionsgrundläggare för modersmålsämnet, 
1860-talet och tiden kring 1910. På 1860-talet utformas det nya modersmålsämnets 
kurser och metodik, och läroböcker tillkommer som normerar och påverkar undervis
ningen för lång tid framåt. Det fastslås att Tegnér och Runeberg är Sveriges klassiska 
skalder och ett fomnordiskt-nationellt element får en plats i undervisningen säkrad. 
1860-talets insatser rör i första hand läroverkets lägre stadium, dvs. det som efter 
läroverksreformen 1905 blirrealskolestadiet. 1909 fastslås en kronologisk litteratur
historisk kurs i undervisningsplanen för gymnasiet, och Richard Steffens lärobok i 
litteraturhistoria tränger undan äldre arbeten. Men samtidigt hävdar kretsen kring 
MLF att litteraturläsningen och litteraturens idealbildande kraft, rent mänskliga 
värden och betydelse för personlighetsdaningen bör vara huvudsak: litteraturläsning 
och litteraturanalys, inte torra faktakunskaper; känsla och fantasiliv bör tillgodoses 
och litteraturstudiet inte bara syfta till intellektuell och formell bildning. Till littera
turkursens kärna Tegnér-Geijer-Runeberg fogas enligt Tarschys vid den tiden defini
tivt också Viktor Rydberg, och vid sidan av de fyra stora sätts 80- och 90-talslittera- 
turen. Hon understryker vidare att MLF: s idéer kan föras tillbaka på äldre strävanden. 
Genom hela 1800-talet kan man finna en debatt om innehåll kontra form i den bildning 
skolan har att ge, som när det gäller innehållets företräde å ena sidan utgår från de 
nyhumanistiska idéerna från föregående sekelskifte, där målet är en harmonisk 
bildning av människan via en kontakt med en ideal värld, i första hand via de klassiska 
språkens litteratur, å andra sidan avser tanken att skolan bör ge sak-kunskap, faktiska 
och nyttiga kunskaper.

7 De tre närmast nämnda avhandlingarna ger fylliga översikter över tidigare skandinavisk, 
tysk och i någon mån engelsk forskning inom området -  men nämner inte Frankrike. Jag 
kommer här att koncentrera min framställning till Frankrike och Sverige och hänvisar till 
dessa översikter för övriga länder.
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Bengt-Göran Martinssons Tradition och betydelse. Om selektion, legitimering 
och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865- 
1968 är ett arbete med en inriktning som ligger nära min egen. Det som är föremål 
för Martinssons intresse är litteraturens liv i skolan, hur litteraturen givits liv och 
använts av faktiska läsare i faktiska situationer och kulturella sammanhang. Men 
detta studeras utifrån det receptionsestetiska begreppet litteraturens konkretisatio- 
ner, dvs. ”den betydelse, det innehåll och de värden som vid olika tidpunkter och 
i olika sammanhang inlagts i litteraturen”8 och rör inte konkretisationer (tolkning
ar) av enskilda verk utan litteraturuppfattningen i stort. Hans perspektiv innebär att 
den litterära tillägnelsen i skolan beskrivs i termer av ett över tid föränderligt 
litterärt förhållningssätt eller litteratursyn. Han utgår vidare från att gymnasiets 
litteraturförmedling kan sättas i relation till en kulturell ram, faktorer som styrt och 
påverkat litteraturens liv i skolan. Den empiriska studien gäller dels gymnasisters 
konkretisationer som de kommer till synes i abiturientuppsatser med litterära 
ämnen under perioden, dels dessas kulturella miljö, studerad via litteraturforsk
ningen, litteraturpedagogisk debatt och officiella dokument. Martinsson finner 
att i källorna studentuppsatser, svensk litteraturforskning och den litteraturpeda
gogiska debatten grupperar sig de litterära förhållningssätten över tid som tre 
gemensamma och sinsemellan åtskilda huvudtyper, vilka ges namnen nationell 
idealism, kulturhistorisk empirism och författarinriktad individualism. Han drar 
den sammanfattande slutsatsen att litteratursynema kan beskrivas som speglingar 
av de förklaringsmönster, argumentationsformer eller retoriska grepp som är viktiga 
inslag i en litteraturhistorisk diskurs. Dessa fungerar som strategier med vars hjälp 
den litterära upplevelsen förankras intersubjektivt, blir något man kan nå konsensus 
kring -  och därmed som en akt av social underkastelse.

Annica Danielssons Tre antologier-tre verkligheter. En undersökning av gym
nasiets litteraturförmedling 1945-1975 (1988) undersöker innehållet i tre mycket 
använda litteraturantologier för gymnasiet från perioden 1945-19759 dels i ett 
litterärt, dels ett tematiskt perspektiv. Det första rör vilka författare och genrer som 
ingår i urvalet, det andra de teman eller ämnesområden som återfinns i texterna: 
”vilken bild av världen som eleverna möter och vilka värderingar och ideal som 
förmedlas genom texterna”10. Det hon studerar är hur fyra givna ämnesområden, 
religionen, nationen, naturen och samhället, framträder i de valda texterna. Hon 
finner stora skillnader mellan den äldsta och den yngsta antologin både litterärt och 
tematiskt; femtiotalsantologin kan kanske i båda avseendena beskrivas som ett 
mellanting. Den äldsta antologin domineras av texter med anknytning till en 
religiös eller fosterländsk sfär och förmedlar ett urval ur en väletablerad svensk

8 M artinsson  1989, s. 14.
9 D e an to log ier hon  g ranskar är en  sen  upp laga  av  Josua  M jöbergs Svensk litteratur (1945 
års upplaga), T ideström -T arschys Dikt och tanke från  1954-55 sam t Svenska för gymnasiet 
(1966-1970) av B rodow  m ed  fle ra  sam t dess rev iderade  version  Svenska för gymnasiesko
lan (1971-1973). D an ie lssons undersökn ing  kom ple tte ra r tid sm ässig t m in  egen  undersök
n ing  av svenska antologier.
10 D an ie lsson  1988, s. 12-13.
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kanon för skolbruk, med tyngdpunkten på 18- och 1700-talets litteratur och 
speciellt Tegnér, Geijer, Rydberg och Kellgren. I Svenska fö r  gymnasiet, som 
liksom den tio år äldre Dikt och tanke ger ett urval ur världslitteraturen, har den äldre 
litteraturen minskat markant och 1900-talstexter ges stort utrymme -  ofta berättan
de sådana med ett dramatiskt innehåll och gärna med ungdomar som huvudperso
ner, noterar Danielsson. Här är det Strindberg som ges flest sidor, ganska nära följd 
av Almqvist, Fröding och Harry Martinsson, och många arbetarförfattare ges stort 
utrymme. Texter med anknytning till religionen har minskat väsentligt jämfört med 
i Dikt och tanke och flera går till angrepp mot kristendomen. Sverige beskrivs i över
vägande negativa ordalag, i synnerhet utvecklingen i det svenska folkhemmet. 
Industrisamhällets och stadens miljöer får stor plats, liksom familjekonflikter och 
tonårsproblem. ”Den tro på mänskligheten som kommer till synes i de tidigare 
antologierna har i allt väsentligt gått förlorad i Svenska fö r  gymnasiet”, skriver 
Annica Danielsson.

Lars Brinks avhandling Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i 
läromedel 1910-1945 (1992) undersöker via läromedlen och mot bakgrund av ett 
rikt empiriskt material en litterär kanon i det svenska gymnasiet under första hälften 
av 1900-talet, hur den bildas och förändras. Fyra litteraturläroböcker och fyra 
antologier utgör huvudmaterialet ifråga om undersökta läromedel, men även 
utgivningen och läsningen av hela verk i skolupplagor undersöks. För ett tiotal av 
de författarskap som behandlas i litteraturhistorieböckema söker Brink bedöma 
läromedelsförfattarens litterära förhållningssätt i termer av de tre olika förhåll
ningssätt som urskilts av Martinsson (1989). Två av dessa litteraturläroböcker och 
antologier ingår även i mitt material: Richard Steffens och Josua Mjöbergs.

En viktig insats för utvecklandet av ett svenskt litteraturpedagogiskt forsk
ningsfält har Pedagogiska gruppen i Lund och speciellt Jan Thavenius stått för. Bland 
arbetena därifrån bör särskilt två av Thavenius undersökningar lyftas fram. Den ena 
är undersökningen av latinskolans och modersmålsämnets gemensamma rötter i 
Modersmål och fadersarv. Svenskämnets traditioner i historien och nutiden (1981), 
där den starka traditionen från latinskolans inriktning på språket som undervisningens 
innehåll understryks. Den andra är Klassbildning och folkuppfostran. Om litteratur
undervisningens traditioner (1991), där traditionsbegreppet fördjupas och vidareut
vecklas genom studier av modersmålsämnets tidigaste, skilda, traditioner inom olika 
skolformer. För Thavenius är litteraturundervisningens funktion först och främst 
ideologisk, en del av en både litterär och allmän socialisation.

Liksom i Sverige har forskning kring litteratur och litteraturundervisning i 
Frankrike varit en angelägenhet för humanister/litteraturforskare, ibland med lärar- 
bakgrund, inte för pedagoger och samhällsvetare. Den tycks mindre etablerad som 
eget forskningsområde än i Sverige11 och äldre undersökningar av något omfång 
ägnade modersmålsämnet finns inte -  en motsvarighet till Karin Tarschys ”Svenska

11 A ndré C hervel, som  själv stått fö r v ik tiga arbeten  om  m odersm ålsunderv isn ingens h isto ria  
när det gäller dess språk liga del, m enar 1988 att skoläm nenas histo ria  över huvud  taget sällan 
varit förem ål fö r in tresse (C hervel 1988.) -  M odersm ålsd idak tik  fram står em ellertid  som  ett 
fram växande kulturellt fält i bourd ieusk  m ening: se Fran^oise R opé 1990.
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språket och litteraturen ”... från 1955 saknas. Äldre studier av intresse rör läroverks- 
studiemas innehåll i allmänhet och ”les humanités” i synnerhet, dvs. språk- och 
litteraturstudiet i läroverkets högsta klasser. Standardverket här är fortfarande Fau- 
connet-eleven Clément Falcuccis avhandling L ’humanisme dans Venseignement 
secondaire en France au XIX:e siécle från 1939. Viviane Isambert-Jamati har dock 
i flera arbeten från 1960-talet och framåt undersökt läroverksundervisningen och dess 
värdesystem ur ett utbildningssociologiskt perspektiv.12

Yves Reuters Pour une analyse institutionelle de la littérature. Des Théories aux 
pédagogies, bilan et hypotheses, en gradualavhandling från 1985 vars angreppssätt 
vid analysen av ”det litterära faktumet” och litteraturundervisningen är inspirerat av 
Pierre Bourdieu och Jacques Dubois, är det tyngst vägande akademiskt sanktionerade 
inlägget inom området. Reuter ser litteraturpedagogiken som en integrerad del av en 
samhällelig litterär institution, där litteraturen själv, historiskt och med tanke på 
funktionssättet hos denna institution, blir begriplig bara som en del av institutionen. 
Avhandlingen utmynnar i förslag till principer och arbetssätt inom modersmålsunder- 
visningen som samtidigt som de utvecklar elevernas språkliga och litterära kompe
tens också motverkar utslagning. I Marie-Louise Peltier-Lalois avhandling för le 
doctorat du 3:e cycle L ’image de la littérature d ’expression frangaise dans les 
Instructions officielles (1983) undersöks synen på litteraturen och litteraturstudiet i 
ett stort antal officiella dokument (cirkulär, förordningar etc) 1880-1980. En övergri
pande slutsats från hennes sida blir att bilden av den franska litteraturen institutiona
liserats i dessa texter. Trots samhällsförändringar och skolreformer lever den syn på 
litteraturen och dess plats i skolans undervisning som utbildningsministern och 
skolreformatören Jules Ferry fastslog 1880 i stort sett kvar ännu hundra år senare. 
Michel Schmitts Fictions de la lecture (1990) undersöker ”läsgenrer” i och utanför 
skolan och söker, på grundval av bland annat en enkät hos tusen gymnasieelever, lägga 
grunden för en teori om läsning som den äger mm hos faktiska läsare.

Från tiden kring 1970 finns en flora av mindre studier och artiklar, publicerade i 
litteratur- och språktidskrifter, i modersmålslärartidskrifter eller som bidrag till 
kollokvier. Dessa speglar ofta en intellektuell miljö präglad av tankegångar hämtade 
från marxism, strukturell lingvistik och strukturalistisk litteraturteori. Centrala teman 
är litteraturbegreppets insnävning och textens oskadliggörande i skolan, i förhållande 
till dess potentiella sprängkraft och betydelsemas mångfald, och litteraturundervis
ningen som uttryck för en härskande klass ideologi. I denna franska tradition 
understryker man också gärna den litterära textens karaktär av sakrament, dess 
”helighet”. Litteraturläsningen i gymnasieskolan tolkas i termer av en relation 
författare-läsare (dvs. elev) via texten, som har karaktären av en kommunion med 
Författaren.13 Artiklarna har ofta teoretisk-kritisk eller essäistisk karaktär och redo

12 V iviane Isam bert-Jam ati: Crises de la Société, Crises de l ’Enseignement (1970), där synen  
p å  sekundärunderv isn ingens m ål och  m edel u n d er perioden  1860-1965 undersöks v ia  
sko lta len  v id  årsavslu tn ingam a. I boken  Les savoirs scolaires. Enjeux sociaux des contenus 
d ’enseignement et de leurs réformes (1995) återges e tt an ta l tid igare  pub licerade  artiklar, 
bl. a. en  analys av  läroverksre fo rm en  1902.
13 S e t.ex. K uentz  1972, D elju rie  1972.
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visningen av ett underlag är ibland mycket lättvindig. Liksom i det övriga Europa är 
det det slutande 60-talets politiska och intellektuella klimat, där kritiken av kapitalis
mens samhälle och ideologi förde med sig en granskning av samhällets ideologipro- 
ducerande eller -reproducerande institutioner, som bildar bakgrunden till ett nyväckt 
intresse för skolan och litteraturundervisningen. I Frankrike korsas dock den marx
istiska ådran från början av en textteoretisk sådan.

Bland sådana kortare och teoretiskt impregnerade bidrag vill jag särskilt nämna 
Guy Fressanges studie av litteraturläroböcker för grundskolans högstadium/lärover
kets lågstadium (le college), J-F Deljuries undersökning av hur Chateaubriands 
René behandlats i litteraturantologier och litteraturhistorier för gymnasiet under 
perioden 1900-1968 och Pierre Kuentzs L ’envers du texte.14 Gérard Genettes 
Rhétorique et enseignement från 1966 (Retorik och undervisning, 1990) analyserar 
litteraturundervisningens historia i det franska läroverket i termer av en förskjut
ning i semiologisk status. France Verniers bok Uécriture et les Textes (1974) är ett 
längre verk från samma tid som delvis behandlar litteraturpedagogiken. Roger 
Fayolle, som även i övrigt intresserat sig för litterturundervisningen och dess 
historia, har undersökt Baudelairereceptionen i ett stort antal litteraturhistoriehand- 
böcker av skilda slag från 1875 och femtio år framåt.15 Anne-Marie Thiesse och 
Héléne Mathieu har undersökt klassikerbegreppets utveckling via urvalet och 
urvalskriterierna för den litteratur som behandlats vid agregationsexamen.16 Forsk
ning med textteoretisk förankring och med den franskkanadensiska sekundärsko
lan och dess modersmålsundervisning som föremål har vidare sedan 1970-talet 
bedrivits kring Joseph Melan^on i Quebec.17

Ett resultat som är gemensamt för undersökningarna i Fressange 1970 och 
Deljurie 1972 är att den pedagogiska inramning som texter ges medför att de 
specifika känslorna i en viss text görs till universellt mänskliga sådana, via en 
reduktion av allt som kan vara främmande eller annorlunda i tid, rum, kultur. 
”Hela det arbete som gjorts med texten och runt omkring texten syftar bara till en 
enda sak: att reducera den till psykologism”; ”Genom att föra allt tillbaka till 
psykologi, för man tillbaka till den eviga Människan, och tvärt om”.18 Denna 
psykologisk-moraliska inriktning framhålls också i tyskan Jutta Lilienthals Praxis 
der Literaturvermittlung (1974), en receptionsestetisk studie där kommentarer och 
arbetsuppgifter i franska litteraturutgåvor för skolbruk undersöks. I detta material 
frilägger hon ett antal konstanter som utgör skoltolkningens grundstomme och 
som innebär att tre perspektiv läggs på litteraturen i skolan: ett litteraturhistoriskt, 
ett estetisk-tekniskt och ett meningstolkande, i första hand psykologiskt-mora- 
liskt tolkande perspektiv.

Ett annat tyskt verk som rör fransk litteraturundervisning ser slutligen den

14 F ressange 1970, D elju rie  1972, K uen tz  1972.
15 F ayo lle  1972.
16 T h iesse  &  M ath ieu  1981; enge lsk  v ers ion  i T h iesse  &  M ath ieu  1988.
17 F ö r e tt exem pel, se M elangon  1987.
18 C ita ten  ä r häm tade från  D elju rie  1972, s. 37 resp. 39. Ö versä ttn ingen  är m in, lik som  
övera llt i fo rtsä ttn ingen  när inge t annat sägs.
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franska litterära bildningen ur institutionellt perspektiv. Dorothée Röseberg (1992) 
urskiljer tre perioder och funktioner i den franska allmänna och litterära bildning
ens historia under de senaste hundra åren: en första ideologisk funktion under 
perioden från 1880 och fram till ca 1960, en ekonomisk funktion under tiden ca 
1960-1985 och därefter en kulturell-kulturantropologisk funktion. Den andra 
perioden kännetecknas av strider om bildningens institutionella funktioner, medan 
den sista innebär en tendens att betona dess kulturella funktioner där den litterära 
bildningen ånyo vinner insteg, dock utan att som under den första perioden stå högst 
i en bildningsvärdehierarki. Drivkrafterna bakom dessa skiften finner Röseberg i de 
skilda etapperna i den industriella och vetenskapligt-tekniska revolutionen.

Det är alltså ingalunda något jungfruligt forskningsfält jag beträder. Urvalet av 
texter för förmedling i gymnasieskolan under 1900-talet har tidigare varit föremål 
för studium, främst i Sverige, och i någon mån gäller detsamma också ett sätt att läsa 
eller perspektivera litteraturen på (Martinsson 1989, Brink 1992;Lilienthal 1974). 
Jag kommer i fortsättningen flera gånger att referera främst till Bengt-Göran 
Martinssons undersökning, men också andra. Som jungfruliga framstår däremot 
mitt övergripande perpektiv och syfte -  försöket att förstå litteraturstudiets plats 
och funktioner i en kulturell återskapandeprocess -  och jämförelsen mellan flera 
sociokulturella omgivningar.
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2
Litteratur och litteraturteorier

Litteraturbegreppet och  dess förvandlingar
Under 1900-talet har litteratur ofta uppfattats som synonymt med skönlitteratur, 
fiktionslitteratur, och som något som hör till konstens område.19 Begreppet har 
emellertid ett vidare omfång än så. Grundförutsättningarna för att termen litteratur 
skall kunna anses vara rätt förstådd tycks i modem svenska vara att språkbrukaren 
inser att ordet används för att peka ut skrivna, tryckta och spridda texter av ett visst 
omfång. Applikationskriteriema visar med andra ord på ett litteraturbegrepp som 
är nära knutet till boken som materiell produkt.

Ett sätt att analytiskt redogöra för omfånget och den inre organisationen hos ett 
modemt produktcentrerat litteraturbegrepp20 som är knutet till det tryckta ordet och 
länge varit socialt dominerande, är då att återge det i form av ett fält genomkorsat

19 Jfr. t.ex. SAOB, del 16 (1942), art. Litteratur, Litterär.
20 Hittills har jag talat omväxlande om ord och begrepp: ordet litteratur, litteraturbegreppet. 
Begrepp är emellertid inte detsamma som ord. Begrepp rör just perceptionsscheman, vilka 
distinktioner som görs, hur vi organiserar och klassificerar omvärlden. Och, som Skinner 
(1988) formulerar det, förståelsen och bemästrandet av en motsvarande term är varken en 
nödvändig eller tillräcklig förutsättning för att man skall kunna säga att en person ”har” ett 
begrepp. Men innehavet av ett begrepp kommer normalt till uttryck genom användningen 
av en motsvarande term. Jag citerar Skinner igen: ”...: the surest sign that a group or society 
has entered into the self-conscious possession of a new concept is that a corresponding 
vocabulary will be developed (...) The possession of a concept will at least standardly be 
signalled by the employment of a corresponding term. As long as we bear in mind that 
’standardly’ means neither necessarily nor sufficiently, I think we may legitimately 
proceed.” (Skinner 1988, s. 120-121.)
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av två axlar. Den ena axeln eller dimensionen rör distinktionen fakta-fiktion, den 
andra distinktionen konst-icke konst. Fältets inre organisation kan då beskrivas på 
följande sätt:

MED KONSTNÄRLICT VÄRDE

(essä, sjä lvb iografi, 
resesk ild ring ...)

FAKTA -----------------

’fack litte ra tu r”

'’skön litte ra tu r”

--------------  FIKTION

”lågsta tu sfik tion” ,
”triv ia llitte ra tu r”

UTAN KONSTNÄRLICT VÄRDE

Båda dimensionerna i figuren avser perceptionsscheman, ett sätt att se och uppfatta 
vad som faller under begreppet litteratur. Vill man understryka det kan man lägga till 
”med anspråk på att vara” respektive ”anspråk på” vid benämningarna på axlamas 
poler. Axlama utskiljer fyra delområden inom det fält av tryckta och spridda 
symboliska produkter som termen litteratur refererar till: ett som kännetecknas av 
”hög” position på både konstaxeln och fakta-fiktionsaxeln, ett där positionen på 
fakta-fiktionsaxeln är hög men på konstaxeln låg, ett med låg position både på 
konst- och fakta-fiktionsaxeln och slutligen ett fält med hög position på konstaxeln 
men låg på fakta-fiktionsaxeln. I figuren har delfälten markerats genom en generisk 
term eller exempel på litterära genrer som kan föras till området. Frågetecknet i det 
övre vänstra fältet anger att här tycks en generisk term saknas. ”Litterär sakprosa” 
är en möjlig sådan, men den brukar oftast användas som beteckning för en stilart. 
Det vida litteraturbegreppet täcker alla dessa typer av texter21, och figuren 
kommer jag att återvända till i analysen av texterna för litteraturundervisning.

Det övre högra fältet i figuren representerar ett område som uppfattas som 
litteratur i snäv mening, Litteratur med stort L. Det kännetecknas alltså av att 
produkterna tillskrivs eller anses göra anspråk på ett estetiskt/konstnärligt värde, 
däremot inte på direkt verklighetsbeskrivning. Ofta används beteckningen skönlit
teratur för just detta område, med sina tre huvudgenrer eller huvudformer lyrik 
(poesi), dramatik och roman/novell. Produkterna, och personer, företeelser etc 
förknippade med dem, har en speciell form av socialt värde. Den sorts produkter 
som uppfattas höra till det nedre högra fältet har däremot inte, eller inte fullt ut, del 
i detta värde och konkurrerar inte heller på samma villkor med dem i fält 1, trots den 
gemensamma positionen på en fakta-fiktionsaxel. Hit hör inte bara det som brukar 
kallas kiosk- eller triviallitteratur utan också böcker för barn och ungdom. Ett 
exempel på att de senare inte konkurrerar på samma villkor är att de -  trots att en

21 Jämför här Wellek 1973, s. 85-86.
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förskjutning i synen på deras värde skett under de senaste decennierna -  inte 
kommer i fråga för allmänna litterära utmärkelser; det relativt ny instiftade August- 
priset har till exempel en separat bamboksklass. Skulle Astrid Lindgren få Nobel
priset i litteratur vore det ett grundskott mot den analys jag här skisserar.

Verk i det tredje fältet har del i det värde som bokliga produkter överhuvudtaget 
har i vår kultur och värden som kan knytas till just framtagandet av fakta. Det fjärde 
delfältet framstår som ett i flera avseenden problematiskt mellanområde. Liksom 
ifråga om det första tenderar den typ av texter som ryms där att ses som genrebe
stämda. Analysen anger att området avser texter med (anspråk på) konstnärligt 
värde -  men frågan är om de verkligen uppfattas ha eller göra anspråk på 
konstnärligt värde i samma grad som de som dessutom kännetecknas av fiktiona- 
litet. De faller utanför Litteraturen, och både det konstnärliga och det sociala värdet 
och arten av relation till verkligheten framstår som relativt obestämda.22

De distinktioner som ligger bakom ett sådant vitt litteraturbegrepp tycks i stor 
utsträckning vara av materiellt slag. Litteratur är något skrivet, inte något som 
framförs muntligen. Ett tal, till exempel ett officiellt högtidstal, är inte litteratur ens 
om det är mycket välformulerat, har estetiska kvaliteter. Det är något som har 
tryckts och därmed fått en viss spridning: ett privatbrev är inte litteratur. Likaså 
tycks det krävas att det skrivna skall ha ett visst omfång. Det snävare begreppet 
Litteratur skiljer sig däremot i flera viktiga avseenden från detta vida litteraturbe
grepp. Det har som särskiljande drag en koppling till personen-Författaren23 och 
symboliska värden knutna till författarskapet som gör att flera av de materiella 
distinktionerna kan sättas ur spel. Förvisso är även Litteratur i första hand något 
skrivet, tryckt och i bokform spritt. Men det skrivna behöver inte nödvändigtvis ha 
tryckts och spritts för att vara igenkännbart som Litteratur, inte heller ha ett visst 
omfång. En handskriven berättelse av Selma Lagerlöf eller en enstaka tryckt 
kortdikt av Paul Éluard är omedelbart igenkännlig som Litteratur av den 
språkbrukare som har de relevanta kunskaperna -  därför att upphovsmannen 
redan är känd som ”författare”. Ytterligare ett särdrag är att till och med den 
grundläggande distinktionen skriftligt-muntligt kan ifrågasättas för symbolis
ka produkter som uppfattas ha (anspråk på) konstnärligt värde och känneteck
nas av fiktionalitet. Litteratur i snäv mening kan vara muntlig, även om ordet 
då ofta får ett extra epitet: ”den muntliga litteraturen”.

Historia

Om vi utgår från att det ligger en hel del i analysen ovan -  hur allmängiltigt och hur 
gammalt är ett sådant litteraturbegrepp? Är det sociala perceptioner av ett sådant

22 A naly sen  av litte ra tu rbeg reppe t som  ett om råde bestående av delfä lt sku lle  na tu rlig tv is,
i en  bou rd ieusk  trad ition , kunna kny tas till en  analys av ob jek tiva  sociala  struk tu rer som  de 
fram träder i te rm er av dom inerande och dom inerade  p ositioner i fä lt fö r sym bolisk  
p roduk tion , d ä r v issa  in stitu tioner, o rgan isa tioner och  personer b ä r upp sk ilda delfält. D et 
fjä rde  delfä lte ts  p rob lem atiska  stä lln ing  h a r kanske  sin  grund  i a tt fö r det om rådet saknas 
en  sådan  tyd lig , separa t social och  m aterie ll bas.
23 Jfr Foucault 1993 [1969],
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slag, där distinktionerna konst-icke konst och fakta-fiktion är avgörande för 
urskiljandet av centralt litterära texter, som har förmedlats via den svenska och den 
franska gymnasieskolans tal om litteratur under 1900-talet? Den senare frågan 
söker jag besvara främst genom undersökningen i del II. Den första skall ges några 
tentativa svar nedan.

För det första tycks distinktionen fakta-fiktion ha spelat en mycket underordnad 
roll i en äldre uppfattning om högt värderade språkliga produkter. Tal, predikningar 
och brev är exempel på litterära genrer enligt en uppfattning som skulle kunna kallas 
retorisk24, där en ”konst”dimension i mycket högre grad än i dag tycks ha haft enbart 
med det språkliga uttrycket och stilnivån att göra, där positionen längs en fakta- 
fiktionsdimension inte var betydelsefull och urskiljandet av dem och deras värde 
inte var så starkt knutet till det skrivna och tryckta ordet.

Ser vi sedan till ordet litteraturs historia visar den att applikationskriteriema för 
termen, och de perceptioner och klassifikationer av omvärlden som vi kan anta att 
de säger oss något om, har varierat mycket både över tid och inom skilda 
språkområden och samhällen.25 Termen har från början också varit flertydig.

”Litteratur” tycks från början ha betecknat något som var mycket nära förbundet 
dels med undervisning, dels med tal om det vi nu kallar litteratur. I en grundbety
delse stod latinets litteratura för undervisning om ”bokstäver”, dvs. om läs- och 
skrivkonst, och/eller kunskap om dessa. Det avsåg antingen den första läs- och 
skrivundervisningen eller detsamma som det från grekiskan lånade grammatik: 
”vetenskapen att använda språket korrekt och förklaringar över poeter”. Denna 
vetenskap eller konst i den antika meningen av ordet (techné\ ars) var nära knuten till 
poeters och prosaförfattares verk och utgjordes av ett antal delmoment. De flesta av dem 
avsåg analyser och förklaringar av språket i det studerade verket, men det sista 
momentet var ”literary criticism, which is the most beautiful part of that which is 
comprised by grammatiki”,26 Den praktik som kan skönjas bakom denna redogö
relse för vetenskapen grammatik, som härstammar från den grekiske grammatikem 
Dionysius Thrax, kommer jag att få anledning att återkomma till.

När ordet mot medeltidens slut lånades in till de europeiska nationalspråken 
kom det att stå för ett personanknutet bildningsbegrepp. Huvudbetydelsen var 
ungefär lärd bildning som undfåtts via läsning, en form av kunskap. Över tid kan 
sedan skillnader mellan termens utveckling och användning inom olika språkom
råden urskiljas. På fransk botten tycks man ha dragit gränser mot å ena sidan det 
lärda vetandet, å andra sidan utövandet av språkkonst -  gränser som saknades i 
svenskan och engelskan. Franskans littérature tycks på 1700-talet främst ha 
betecknat förmågan att uttala sig om, bedöma och tala över produkter av språk
konst; även det något jag kommer att återvända till. Den svenska användningen av 
ordet betonade däremot studier, vetande och vetenskap som innebörd, oberoende

24 Jfr  F afner 1982 , pa ssim , t.ex . s. 244  ff.
25 F ö r k ä llhänv isn ingar till den  fö ljande fram stä lln ingen , se b ilaga  1.
26 G ram m atik em  D ionysius T hrax  (ca 170-ca 90  f. K r) en lig t Panofsky  1955, s. 18. E rw in 
Panofsky  -  e lle r m öj ligen den  fö rfa ttare  från  1918 som  Panofsky  i sin  tu r c ite ra r -  översä tte r 
sjä lv  gram m atiki m ed  litte ra tu rh is to ria : ” (h isto ry  o f  literatu re , as w e w ou ld  say)” . (L oc. cit.)
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av vilket ämnesområde vetandet eller studierna avsåg, men till skillnad från andra 
verksamheter och med gränser dragna mot andra samhällsområden. Under slutet av 
1700- och 1800-talet skedde sedan överallt en långsam övergång till ett språkbruk 
där ordet stod för produkter, produkter av språkkonst eller tryckpressamas produk
ter.

Vill man försöka ge en mycket komprimerad bild av ett övergripande skeende 
som avtecknar sig över tid, kan det sammanfattas på följande vis. Det sysslande med 
språk som var en konst i den antika meningen en regelstyrd aktivitet mötte långt 
senare åter konstbegreppet och placerades än en gång in under det, men då under 
ett nytt konstbegrepp där bara delar av det som ursprungligen innefattades i 
begreppet litteratur rymdes. Samtidigt ägde en generell utveckling rum där littera
tur från att ha betecknat en regelstyrd aktivitet, via litteratur som ett personanknutet 
bildningsbegrepp, övergick till att stå för produkter av ett visst slag.

Under två tusen år och överallt tycks dock ordet litteratur ha utpekat dels språk, 
skrift och fördjupad kunskap om språket som något från andra mänskliga kunskaps
objekt och verksamhetsgrenar sär-skilt, dels något som tillskrivits värde. Både som 
undervisning/vetande och kopplat till en särskild sorts bildning eller förmåga har 
det varit värdeladdat. Naturligtvis är svårt att säga något närmare om vilka 
performativa funktioner ordet har haft, men att benämna något som ”litteratur” 
tycks hela tiden ha inneburit att samtidigt föreskriva en attityd av respekt, vördnad, 
högaktning eller beundran.

Teorier om  litteratur
Sedan antiken har teorier lagts fram om hur produkter av ordkonst bör uppfattas: 
om deras karaktär, väsen, funktioner. Ofta har det rört sig om en poetik, dvs. vad vi 
nu skulle kalla normativa teorier, där önskan att ge rättesnören för en litterär 
produktion är ett viktigt inslag. I en ofta citerad framställning från 1953 har 
litteraturforskaren M. H. Abrams analyserat dessa skilda teorier med utgångspunkt 
från de fyra huvudbeståndsdelar som bygger upp en litterär situation: verket, 
författaren, världen och publiken. Teorier som i första hand tar fasta på diktens 
relation till världen (verkligheten) kallar han mimetiska, sådana som tar fasta på 
förhållandet till publiken pragmatiska. Relationen till författaren fokuseras i 
expressiva teorier och verket självt i objektiva teorier.27

Mimetiska och pragmatiska teorier om ordkonst är de äldsta och dominerade i 
skilda utformningar från antiken och fram till slutet av 1700-talet. De mest kända 
av dessa mycket gamla teorier är Aristoteles mimesis-lära respektive Horatius aut 
delectare autprodesse (dikten skall ”både roa och gagna”). Romantikens litteratur
teori var däremot expressiv. Det var banden till författaren som betonades när man 
såg litteratur som ett uttryck för sanna och starka känslor och underströk krav på 
originalitet och kraft i uttrycket. 1900-talets konkurrerande litteraturteorier, slutli
gen, har ofta koncentrerat sig på den fjärde beståndsdelen, texten i sig. Det litterära 
verket ses som en självständig helhet som lyder under egna lagar och bör förklaras

27 Abrams 1974, s. 6 ff.
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och värderas med utgångspunkt från sitt språkliga material och dess uppbyggnad 
(den amerikanska nykritiken, olika strukturalistiska och formalistiska litteraturteo
retiska inriktningar). Marxistisk litteraturteori, som betonar litteraturen som ett 
uttryck för det samhälle i vilket den kommit till, borde om man följer Abrams 
klassifikationsschema föras till de mimetiska teorierna. Receptionsestetiska teo
rier, där litteraturen ses i relation till en läsare, uppfattas som hos läsare realiserade 
innebördsstrukturer, skulle med Abrams terminologi kunna kallas pragmatiska.

Litteraturteori och litteraturvetenskap

Vetenskap kan definieras som institutionaliserade teorier och uppfattningar som 
anger hur det som faller inom vetenskapens område bör förklaras, eller hur man 
bör närma sig det, och 1900-talsskolor som ny kritik, strukturalism, formalism, 
marxism och receptionsestetik är lika mycket litteraturvetenskapliga inriktningar 
som teorier om litteratur. Litteraturforskningen under äldre skeden använde sig 
också av teorier om litteratur, även om de inte alltid var explicita. Romantikens 
historiesyn och särskilt inflytandet från Herder fick till följd att det i början av 
1800-talet utvecklades uppfattningar om en mänsklig kulturell utveckling och en 
enhet och ett sammanhang i den, speciellt hos de enskilda folken. Litteraturen 
blev då föremål för särskilt intresse. Välkända är ansträngningarna för att samla 
och nedteckna folkvisor och folksagor, liksom Herders och bröderna Grimms 
(explicita) teori om folkvisorna som ett kollektivt uttryck för en folksjäl. Inge 
Jonsson menar att Johann Gottfried Herder också är den som bär huvudansvaret 
för att litteraturforskningen i så hög grad har kommit att inriktas på diktarnas 
levnadshistoria och intentionerna bakom verken: förmågan till inlevelse i verken 
var för Herder ett ofrånkomligt krav på den som skulle bedöma litteratur.28 Det 
som vanligen ses som det första svenska litteraturhistoriska verket, R D. A. 
Atterboms Svenska siare och skalder (1841-), är ett sådant biografiskt-psykolo- 
giskt inriktat arbete nära förbundet med romantikens strömningar.

Som självständig disciplin29 växte en litteraturhistorisk vetenskap fram först 
under andra hälften av 1800-talet. Den dominerades då av biografiskt-psykologiska 
och kulturhistoriska inriktningar som Johannes Fjord Jensen har sammanfattat 
under namnet positivistisk historism.30 Från Frankrike, där de var uttalat teoretise- 
rande, spreds genom företrädare som Sainte-Beuve, Taine och Brunetiére domine

28 Jonsson  1983, s. 90.
29 D isc ip lin en  u tv eck lad es van lig en  u r lä ro s to la r i este tik . I S verige  var det som  en  del av 
ve rk sam h e ten  in o m  de  e s te tik p ro fe ssu re r i U p p sa la  och  L u n d  som  1858 om b ild ad es till 
p ro fe ssu re r i este tik , litte ra tu r- och  ko n sth is to ria . L u n d ap ro fesso rn  G u s ta f  L ju n g g ren , 
es te tik e r m ed  id ea lis tisk -h eg e lian sk  in r ik tn in g  och  p ro fe sso r i e s te tik , litte ra tu r- och  
k o n s th is to ria  1859-1888 , b ru k a r räk n as  som  den  som  gen o m  sin  k ä llfo rsk n in g  v id  
u n d ersö k n in g a rn a  av  de t ä ld re  sv en sk a  d ram at sam t de fem  b an d en  av  Svenska v itte rh e 
tens h ä vd er e fter  G u sta f I l ls  d ö d  (1873 -95 ) tog  de  fö rs ta  stegen  m o t en  po sitiv is tisk - 
h is to rise ran d e  sv en sk  litte ra tu rh is to risk  ve tenskap .
30 D en  följ ande fram stä lln ingen  av den positiv is tisk ah is to rism en  och uppgörelsen  m ed  den 
b y g g er huvudsak ligen  på  F jo rd -Jensen  1969.
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rande inriktningar där litteraturen studerades via sina förutsättningar eller påverk
ningar, dvs. som ett led i en orsaks- eller utvecklingsprocess. T vå huvudinriktningar 
eller huvudmetoder kan urskiljas inom denna positivistiska historism, den biogra
fiska och den komparativa. Den första inriktningen hålls samman genom övertygel
sen att författarens levnad och verk utgör en oskiljaktig enhet. Den söker påvisa 
konkreta förbindelser mellan det litterära verket och dess författares levnadslopp, 
eller söker människan bakom verket. Den andra, komparativa metoden sysslar som 
namnet anger med jämförelser, men kan knappast strikt skiljas från den biografiska 
när det gäller studiet av enskilda verk. Förutsättningarna och påverkan undersöks 
i detta fall med utgångspunkt från författarnas läsning, inte deras liv. Vilka 
förbindelser finns mellan en viss författares verk och andra verk och författare? 
Som studium av breda, övergripande förlopp i litteraturens utveckling, inom och 
mellan nationella litteraturer, kallas inriktningen komparativ litteraturhistoria. Det 
stora svenska namnet inom en sådan positivistisk och kulturhistorisk litteraturve
tenskap är uppsalaprofessom Henrik Schiick (1855-1947), som dock inte formule
rade någon teori som grund för sitt arbete. Schiicks lärjungar Anton Blanck (1881- 
1951) och Martin Lamm (1880-1950) brukar ses som tillämpare av den kompara
tiva metoden.

Denna första, breda litteraturvetenskap i ordets moderna mening blev lätt till ren 
faktainsamling, sökande efter säkra fakta om små detaljer på bekostnad av en 
helhetsuppfattning. Kring sekelskiftet 1900 ägde en uppgörelse med den positi
vistiska historismen rum. Den hade sin bakgrund bland annat i den tyska tesen om 
en Geistesgeschichte, en kulturvetenskap som är tydligt skild från naturvetenska
pen, och tog sig särskilt i Tyskland uttryck som innebar att man gick tillbaka till teser 
från det tidiga 1800-talet. Litteraturvetenskapens uppgift blir som kulturvetenskap 
att studera fakta som symboler för en djupare verklighet, ”anden”, och det 
historiska händelseförloppet anses rymma en djupare mening. Den reaktion mot 
historismen som är ett drag hos 1900-talets litteraturforskning, och de a-historiska 
eller antihistoriska inriktningar som under 1900-talet har konkurrerat med ett 
långtifrån passerat biografiskt-komparativt närmande till litteraturen, kan sägas ha 
sina rötter i denna uppgörelse. Tidiga svenska representanter för reaktionen mot 
historismen är Fredrik Böök och John Landquist på 1910-talet.

Verket och författaren har med andra ord länge betraktats som mycket nära 
förknippade med varandra. Rysk formalism, amerikansk nykritik och fransk 
strukturalism har i motsats till detta hävdat att ett litterärt verk är en autonom 
språklig helhet som bör förstås och studeras utan referenser till en författare. Också 
den senare breda tankeriktning inom humanvetenskapen, inklusive litteratur- och 
litteraturvetenskaplig teori, som har kallats poststrukturalism, ser liksom den 
tecknets strukturalism den har vuxit fram ur31 diskurser och texter som något från 
en upphovsman fristående. Samtidigt ses där texterna som något öppet och 
undflyende. 1 en fascinerande artikel från 1969 behandlar Michel Foucault förfat- 
tarbegreppet och ”författarfunktionen” som ett uteslutande historiskt fenomen.

31 Se t.ex . E ng lund  1990, van  R eis 1993, j f r  D osse  1992 I, s. 13.
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Författarfunktionen spelar nu för tiden en avgörande roll i vårt förhållande till 
litterära verk -  men ”författaren” är enligt Foucault i själva verket bara något som 
gör det möjligt att klassificera diskurser, föra samman ett visst antal texter till en 
grupp, utesluta vissa och kontrastera somliga grupper mot andra. Författarbegrep- 
pets tillkomst utgör individualismens kulmen i det mänskliga tänkandets historia.

F örfa tta rnam nets funk tion  är a tt k arak te rise ra  en av d iskursens tillvare lsefo rm er: det 
fak tum  att d isku rsen  h a r e tt fö rfa ttarnam n, det fak tum  a tt m an  kan  säga  ”detta  skrevs 
av den  e lle r den” e lle r ”den  e lle r den  ä r fö rfa ttare  till d e tta” , ger v id  handen  a tt den  
d isku rsen  in te ä r  likg iltig t, vardag lig t ta l som  b a ra  kom m er, svävar fö rb i och  går, ett 
ta l som  om edelbart kan  konsum eras, u tan  att d e t h and la r om  e tt ta l som  m åste  tas 
em o t p å  e tt särsk ilt sätt och  som  i en  g iven  ku ltu r m åste  ges en  särsk ild  sta tu s.32

Översikten över teorier om litteratur ger en uppfattning om hur de som har tagit det 
som sin uppgift att reflektera över litteratur har sett på den, särskilt inom litteratur
vetenskapen. Den ger en bakgrund för förståelsen av senare kapitel. Hur har man 
sett på och förklarat litteraturen i skolan? Variationen i uppfattningarna utanför 
skolan är alltså stor. I de undersökningar som följer kommer jag att ta så litet som 
möjligt för givet ifråga om hur det som räknas som litteratur bör uppfattas och 
förklaras. Att texter har en upphovsman är självklart, men att upphovsmannen är 
viktig för förståelsen och förklaringen av litteraturen är inte självklart.

32 F oucau lt 1993, s. 355. 
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3
Vad reproduceras genom kulturell 
reproduktion? 
Teorier om kulturreproduktion. 
Litteratur och kulturell reproduktion

Den tillbakablick på termerna litteratur och konsts historia som redovisas i bilaga 
1 och kort summerades ovan utgör ett försök att fånga återskapandet av ett 
litteraturbegrepp i det västerländska samhället. Studiet av ett begrepps historia är 
i en mening självklart en studie av kulturell reproduktion: av hur ett för den 
sociokulturella världen så grundläggande fenomen som en språkligt-begreppslig 
kategori har återskapats och/eller förändrats över tid.

Men begreppet kulturell reproduktion är långtifrån genomskinligt. Reproduk
tion betyder återskapande, och samhällsvetenskapliga teorier om kulturell repro
duktion betonar starkt just en återskapande, socialt upprätthållande aspekt. Finns 
det egentligen något utrymme för att förklara också förändring med hjälp av ett 
sådant begreppsligt verktyg? Genomgången av litteraturbegreppets historia gav 
dubbla budskap ifråga om förhållandet återskapande-förändring. Den visade på 
både återskapande/upprätthållande och transformationer ifråga om ett väster
ländskt litteraturbegrepp. Sociala teorier och perceptioner tycks ha förändrats 
avsevärt ifråga om något som har uppfattats som ”litteratur” -  men vissa betydel
seelement eller delar av ett begreppsligt innehåll har ändå överförts från en 
generation till en annan genom många århundraden, liksom performativa funktio
ner hos termen.

Hur bör begreppet kulturell reproduktion egentligen förstås? De följande 
sidorna ägnas en presentation och kritisk genomgång av kulturreproduktionsbe- 
greppet och teorier om kulturell reproduktion. De är nödvändiga för arbetets syfte
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och berör uppfattningar och begrepp som jag kommer att återvända till vid 
tolkningen av huvudundersökningens resultat och i del IV. Däremot utgör de inte 
en teoretisk bakgrund i traditionell mening, dvs. en presentation av teorier och 
begrepp som fungerat styrande för en följande empirisk undersökning.

Kulturreproduktion

V art och  ett fo lk  lever ej b lo tt i det närvarande u tan  även  i s ina  m innen , och det lever 
genom  dem . V arje genera tion  fo rtp lan ta r sig ej b lo tt fy sisk t u tan  även  m ora lisk t i en 
annan , den  ö verläm nar den  sina seder, sina begrepp .

Citatet ovan som talar om att varje generation fortplantar sig moraliskt i en annan, 
överlämnar sina seder och begrepp till en nästkommande generation, är från tidigt 
1800-tal. Det är hämtat ur Erik Gustav Geijers anmälan av den nya tidskriften Iduna 
1811.33 En central tankefigur och metafor som återfinns i moderna sociologiska 
teorier går alltså att föra åtminstone så långt tillbaka i tiden: gemensamma sätt att 
se, tänka och handla överförs mellan generationerna i ett samhälle, på ett vis som 
är jämförbart med biologisk fortplantning.

Ett sätt att tänka: Durkheim, Dewey

Emile Durkheim betonar i Les regies de la méthode sociologique den fundamentalt 
kollektiva naturen hos sociologins studieobjekt och uttrycker sig då på ett vis som 
mycket liknar Geijers.

Durkheim talar om kollektivt medvetande, kollektiva föreställningar, kollektiv 
själ, kollektiva känslor i ett samhälle. Sociala fakta, dvs. det som är sociologins 
studieobjekt enligt Durkheim, består av sätt att handla, känna, tänka och vara som har 
sitt säte utanför den enskilda individen och som utövar ett tvång på denne att rätta sig 
efter dem.34 Genom att kombineras, tränga in i varandra, smälta samman, ger de 
individuella själarna i ett samhälle upphov till ett nytt väsen, ”psykiskt, om man så 
vill”, säger Durkheim, men av ett speciellt slag. Det är i detta nya, kollektiva väsens 
natur som förklaringarna till de särskilda sociala fakta i första hand bör sökas.35

Durkheim betonar inte i lika hög grad som Geijer den historiska kontinuiteten 
hos ett kollektivt medvetande, eftersom hans perspektiv är evolutionistiskt. Men 
han påpekar det tvång som tidigare generationers sociala fakta innebär för den 
nuvarande. Framför allt framhåller han en historisk dimension i fråga om uppfost
ran och undervisning, den ort där människan blir till som social varelse.36 Uppfost
ran och undervisning är ”det medel genom vilket samhället ständigt förnyar 
förutsättningarna för sin egen existens”.371 den påverkan från den äldre generatio

33 C itera t från  Ö versik t av  svenska litteraturen. Tredje delen  (1918), s. 14.
34 D urkheim  1987 [1895], t.ex . s. 5, s. 11-12.
35 A .a., s. 103.
36 A .a., s. 8; D urkheim  1968, s. 41, s. 92.
37 D urkheim  1968, s. 91.
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nen på det uppväxande släktet som är skolans och uppfostrans kärna, ingår element 
som är gemensamma för alla nya blivande samhällsmedlemmar och de elementen 
är till stor del historiskt bestämda:

U nder loppet av vår h is to ria  har en  hel m ängd  idéer om  den  m änsk liga  naturen , om  
våra  o lika s jä lsfö rm ögenhe ters respek tive  v ik t, om  rä tt och  p lik t, om  sam hället, 
fram steg , ve tenskap , k o n st osv  tag it form , som  är sjä lva  g runden  fö r v å r na tionalan- 
da. A ll uppfostran  och  u n d e rv isn in g ... h a r till syfte a tt fäs ta  dessa i m edvetandena.38

John Dewey, som annars betonar uppfostrans och undervisningens framåtsyftande 
roll, liknar liksom Geijer socialt liv vid biologiskt liv, och ser liksom Durkheim det 
sociala livet som gemensamma sätt att handla, tänka och känna. Uppfostran och 
undervisning skapar människan som samhällsvarelse och samhället existerar genom 
en överföringsprocess.

B eings w ho are bo rn  no t on ly  unaw are  of, bu t qu ite  ind ifferen t to , the aim s and  habits 
o f  the social g roup  have to  be  rendered  cogn izan t o f  them  and  actively  in terested . 
E ducation , and  education  alone, spans the gap.
Society  ex is ts  th rough  a p rocess o f  transm ission  qu ite  as m uch  as b io log ica l life. T his 
transm ission  occurs by m eans o f  com m un ication  o f  hab its o f  do ing , th ink ing  and 
fee ling  from  o lder to  younger. W ithout th is com m unication  o f  ideals, hopes, 
expectations, standards, op in ions, from  those  m em bers o f  society  w ho are passing  
ou t o f  the group  life to those  w ho  are com ing  in to  it social life  cou ld  no t su rv ive.39

Reproduktionsmetaforen. Kulturellt kontra socialt

Geijers, Durkheims och Deweys tankar om att samhället har en utsträckning i tiden 
och tankefiguren att människan fortplantar sig inte bara fysiskt utan också moraliskt 
återfinns idag i begreppet kulturreproduktion. Ibland används också termen social 
reproduktion, på ett sätt som gör kulturreproduktion och social reproduktion till 
synonymer.

De moderna teoretiker som i första hand förknippas med reproduktionsbegreppet 
är Basil Bernstein och Pierre Bourdieu, i Sverige Ulf P. Lundgren. Vad ett visst 
vetenskapligt begrepp står för beror på hur det faktiskt används i ett sammanhang och 
hur det relateras till andra begrepp i teoretiska resonemang eller modeller, och jag 
kommer att presentera dessa tre teoretiker närmare. Men låt mig först vrida och vända 
ett tag på själva metaforen, liksom på förlederna kultur- och social, med bara enstaka 
referenser till tanketraditioner.

Återskapande eller återigen-skapande?

Geijer talade uttryckligen om fortplantning; Dewey liknade uttryckligen samhäl
lets fortlevnadsprocess vid en biologisk process. Det latinska låneordet reproduk
tion betyder också fortplantning. En viktig skillnad är emellertid att den termen

38 A .a., s. 39-40.
39 D ew ey 1916, s. 3-4.

27



också kan tolkas som re-produktion, åter-skapande, återigen-skapande. Det är en 
betydelsenyans som kommer fram i Durkheims nyss citerade formulering, där 
uppfostran och utbildning kallas ”det medel genom vilket samhället ständigt 
förnyar förutsättningarna fö r  sin egen existens” (min kursivering). Vid en sådan 
tolkning förlorar begreppet reproduktion det mesta av sin metaforiska laddning. 
Samtidigt öppnas -  vilket är mycket viktigt -  ett rum dit förändringsprocesser kan 
lokaliseras. Återskapandet sker inte som en kontinuerlig fortplantnings- eller 
överföringsprocess utan genom att något som i en mening är ett och detsamma på  
nytt skapas. Detta är en punkt som jag inte sett betonad eller utredd hos kulturre- 
produktionsteoretiker40 men som förefaller mig central. Att tänka och tala i termer 
av spänningsfältet mellan reproduktion och förändring är ett utmärkt sätt att om inte 
lösa så åtminstone gå udenom ett centralt problem, men på bekostnad av den 
metaforiska laddningen hos reproduktionsbegreppet.

Istället tycks det som har givit reproduktionsbegreppet liv och mening som 
vetenskapligt begrepp ha varit just dess metaforiska karaktär: det man talar om när 
man använder sig av begreppen kulturell eller social reproduktion är inte jämställt 
med biologisk reproduktion -  men samtidigt är det ändå det.41 Liksom hos Geijer, 
Durkheim och Dewey innebär reproduktionsprocesser en seger över tiden, vilken 
sätter punkt för den enskilda varelsen ur släktet; de säkerställer det som annars 
skulle dö ut. Även hos moderna reproduktionsteoretiker handlar begreppen om 
fortplantning, dvs. återskapande av något redan tidigare existerande i en skepnad 
som är igenkännbar som tillhörande samma släkte.

40 Se dock  D av id  H am ilton  1984, 1990, sam t nedan. B asil B ernste in  ta r k o rt upp  föränd- 
ringsp rob lem et när han  i The Structuring o f  P edagog ic  D iscourse  b em ö ter k ritik  (1990, s. 
129). T om as E nglund  snuddar i sin avhand ling  (1986) v id  prob lem et. I en  beg ränsad  m ening  
lö ser han  det också  (för 1900-talets dem okra tiska  stater), genom  att fokusera  sta ten  och  de 
m ö jlighe te r till ak tiv  fö ränd ringspo litik  den  m oderna  sta tsm ak ten  rym m er. D en b lir då  ju s t 
e tt sådan t rum  dit fö ränd ringsp rocesser kan  lokaliseras. M ot bakg rund  av P ou lan tzas 
statsteori, d är sta ten  ses som  en relation  m ellan  socia la  k rafter, po stu le ra r han  att sko lväsen
det i den  stat som  v ilar p å  allm än  rö s trä tt är be läge t inom  ett k ra ftfä lt ”pu lling  it be tw een  
in teg ra tion  and  change” . S taten  h a r som  överg ripande funktion  att hå lla  sam m an  en 
sam hällsfo rm ation  och  en  redan  g iven  social ordn ing , m en  väx lingar i m ak tbalansen  m ellan  
sociala  k ra fte r ger u trym m e fö r p rog ressiva  to lk n in g ar av den  dom inerande ideo log in  och 
därm ed  en  aktiv  förändringsstra teg i t.ex. p å  sko lans om råde. (Se E ng lund  1986, s. 151 ff.) 
E ducation  fo r social in teg ration  resp. change h a r hos E ng lund  en bestäm d  syftn ing: 
anpassn ingen  av arbetark lassen  och  an d ra  undero rdnade g rupper till en  ex is terande ek o n o 
m isk  och social ordn ing  resp. ett s tärkande av d essa  gruppers stä lln ing  i sam hälle t v ia  
skolan. M en resonem anget kan  lä tt översä ttas till a tt g ä lla  fö ränd ringsp rocesser ö v e rhuvud 
taget. P rob lem  som  k v ars tå r rö r då  fö ränd ringsp rocesser under tid igare  h is to riska  epoker 
-  och, fö r en  teo ri som  vill v ara  en  teo ri om  socia l/ku ltu re ll rep roduk tion , var g ränsen  går 
m ellan  vad  som  b ö r räknas som  rep roduk tion  respek tive  kvalita tiv  fö rändring  (jfr kritiken  
av ku ltu rrep roduk tionsteo rie r i B ernste in  1990, s. 170) sam t h u r kvalita tiv  fö rändring  är 
m öjlig  m ed  en  refo rm istisk , in ifrån  s ta tsappara terna  härstam m ande fö rändringsstrateg i, 
m o t bakg rund  av statens huvudsak ligen  socialt in teg rerande funktion.
41 F ö r en  illu stration , se cita t i avsn itte t M oderna  teo rie r om  ku ltu re ll reproduktion .
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Kulturell eller social reproduktion?

Termerna kulturell och social reproduktion tycks ofta användas om varandra hos 
reproduktionsteoretiker, och de två begreppen står i en mening mycket nära varan
dra. Går det att urskilja separata och skilda innebörder hos dem? Är det som 
återskapas vid kulturell reproduktion något annat än vid social sådan?

Ett givet svar är att social eller samhällelig reproduktion rör reproduktionen av en 
samhällsformation, samhällsstrukturen, inklusive fördelning av individer till vissa 
positioner i samhällsstrukturen. Detta då till skillnad från reproduktion av annat som 
t.ex. normer, värden och föreställningar. Så använder också Bourdieu-Passeron 
(1970; se citat nedan) termen i samband med utbildningssystemet.

En sådan distinktion är emellertid inte självklar och tycks sällan upprätthållas. 
Termen kultur är notoriskt svår och mångtydig42, och ordet kan användas så att det 
blir synonymt med ”det sociala”, ”det sociala livet”.

Begreppet kultur får normalt sin innebörd genom att kontrasteras mot ett begrepp 
natur, med det senares innebörd av naturligt förekommande eller icke odlad. Det är 
så det används i uttryck som kulturväxt, kulturfolk etc. I den snävaste bemärkelsen 
syftar kultur då på symbolisk aktivitet av ett visst slag och de produkter den resulterar 
i, på den högre andliga odling som anses förkroppsligad i de hävdvunna konstformer
na. I ett något vidare kulturbegrepp hör också religion och vetenskap till denna högre 
andliga odlings domäner. Men ur en bredare, antropologisk eller samhällsvetenskap
lig synvinkel är det istället människans icke-biologiska liv överhuvudtaget, hennes 
sociala liv, som såsom kultur ställs mot natur (jfr. Deweycitatet på s. 27: ”social life”). 
När begreppet reproduktion används inom sociologisk teori, med sin metaforiska 
laddning, är det följaktligen först när tonvikten i synen på samhället läggs på 
uppdelningar, skillnader och motsättningar mellan sociala grupper (”konfliktmodel
ler”) snarare än på helhet och solidaritet (”konsensusmodeller”) som det blir 
nödvändigt att i tänkandet kring samhälleliga fortlevnadsprocesser skilja mellan å 
ena sidan en kulturell, å andra sidan en social reproduktion.

Med hänvisning till ett antropologiskt kulturbegrepp skulle man också kunna 
hävda att samhällsorganisationen är en aspekt av ett samhälles kultur, och kulturell 
reproduktion alltså inbegriper social reproduktion i snäv mening. I denna vidaste 
bemärkelse avser kulturen hela den livsform, det gemensamma sätt att leva som 
karakteriserar en grupp, en stam eller ett samhälle. I den inkluderas både symbolisk 
aktivitet av slag som inte ryms i de snävare kulturbegreppen och ickesymboliska 
aktiviteter och produkter: sätt att tala till och umgås med barn eller gäster, sätt att 
bygga hus; kläder, jordbruksredskap osv.43 Kultur, som motsats till natur, tycks ur ett

42 F ö r en k o rtfa ttad  översik t ö v e r dess h is to riska  u tveck ling  och användn ing  p å  främ st 
engelsk t, m en  också  tysk t och fransk t sp råkom råde, se W illiam s 1983, s. 87-93.
43 H är kan  vi jäm fö ra  m ed  socio logen  Sorokins defin ition  av  kultur: ”he lhe ten  av  de 
innebö rder {m eanings), värden  och no rm er som  k om m er till u ttryck  i m änn iskors in terak tion  
m ed  varandra  och  helheten  av de m aterie lla  bärare  (veh icles) som  objek tiverar, socia liserar 
och som  v idarefö r d essa  innebö rder” (citerat e fter Ö sterberg  1981, s. 77). D et k u ltu re lla  tycks 
i de tta  fa ll ändå  vara  någ o t som  har en övervägande historisk  p rägel jäm fö rt m ed  n åg o t annat 
och  socialt, en  uppfa ttn ing  som  också  ä r D ag Ö sterbergs: ”K ultu rm önstre t u tgö r inslaget från
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antropologiskt-samhällsvetenskapligt perspektiv med samma rätt kunna stå för alla 
slags gemensamma mänskliga aktiviteter och dess produkter, både materiella och 
symboliska. Såväl samhällsstrukturen som t.ex. urskiljandet av en viss grupp 
aktiviteter och produkter som hörande till en sfär Kultur är fenomen som faller 
under detta vida kulturbegrepp -  och som med hänvisning till detta kan ses som 
något som reproduceras i en kulturell reproduktion.44

Rimligen är kulturreproduktionsteorin ändå betjänt av begreppsliga distinktioner 
som den mellan social och kulturell reproduktion. Metaforen utgör ett bättre verktyg 
för tanken om man förutser och formulerar sådana distinktioner, och kommunikatio
nen inom forskarsamhället skulle säkert också vinna på det.45 En annan värdefull 
distinktion som rör samma problemområde, dock utan användning av reproduktions- 
metaforen, är den som David Hamilton (1990) gör mellan å ena sidan socialisation, 
å andra sidan ackulturation. Det förra står hos honom för den kommunikations- och 
överföringsprocess ”which makes us all human”, det senare för den (samtidiga) 
process som gör oss till medlemmar i en viss kultur, till ”students in higher education, 
French models, Italian waiters, American footballers, Soviet gymnasts and so on”.46

Moderna teorier om kulturell reproduktion

Hur har då moderna reproduktionsteoretiker sett på vad kulturell reproduktion 
handlar om? Vad är det som återskapas eller överförs? Gör man skillnad mellan 
socialt och kulturellt, och vilken i så fall? I det följande redogör jag för min läsning 
och tolkning av tre teoretiker som framstår som förknippade med reproduktionsbe- 
greppet, med dessa frågor i fokus. Syftet är hela tiden att bättre förstå begreppet 
kulturell reproduktion. Översikten är inte, det vill jag upprepa, avsedd att utgöra en 
teoretisk bakgrund till avhandlingens huvudundersökning.

Återskapande av klassrelationer och mentala strukturer: Basil Bernstein

Basil Bernsteins intressen låg först nära ett snävare kulturbegrepp (symbolisk 
mänsklig aktivitet). Det rörde de skilda sociolingvistiska koder som var knutna till 
skilda sociala klasser, överfördes via skilda familjetyper och vars bärare sedan

d e t fö rflu tna  i den  sociala  in terak tionen  och de sociala  re la tionernas innehåll” (a.a., s. 77).
44 G em ensam m a sätt a tt leva  och  hand la  k räv er em ellertid  gem ensam m a norm er, värden  och 
föreställn ingar. V ia det an tropo log iska  ku ltu rbeg reppet kom m er vi m ed  andra o rd  tillbaka  
till D urkheim , D ew ey och  sjä lva  socia lisa tionsp rob lem et. H är m öter vi också  begreppen  
ideo log i och  ideo log irep roduk tion . R ep roduk tion  av en  ideo log i kan  in te  på  någo t en k e lt v is 
ses som  rep roduk tion  av  en  specifik  del av  ”k u ltu ren” . R eproduk tion  av en  ideo log i rö r 
å terskapandet av fö reställn ingar, no rm er och  värden; m en  en  gem ensam  ideo log i är i en 
m en ing  sjä lva  fö ru tsä ttn ingen  fö r gem ensam m a sätt att lev a  och  handla, i den m ån näm ligen  
som  det som  beg repp e t ideo log i söker fån g a  ä r ju s t sätt a tt tänka  som  fo rm ar hand lande t, 
tänkande som  hand lingsd isposition , något som  redan  är b ö jt m ot handling .
45 Se d iskussionen  i British  Journal o f  Socio logy o f  E ducation  (1993 , 1995), a rtik larna  av 
H arker &  M ay och  B asil B ernste in  fö r exem pel p å  kom m un ika tionssvårighe te rna  m ellan  
ku ltu rrep roduk tionsteo re tiker och  deras u tto lkare .
46 H am ilton  1990, s. 9.
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mötte en viss sociolingvistisk kod hos en annan uppfostrings- och undervisnings- 
agent, skolan. Men hans huvudintresse har, tror jag, hela tiden varit just överfö- 
ringsproblemet, reproduktionsproblemet. Som utbildningssociolog har han formu
lerat en teoretisk socialisationsmodell där en makroinstitutionell nivå förbinds med 
en individuell, ”text”-nivå via en uppfostrings- och undervisningsagents-nivå, där 
skolan är fokus för hans intresse.47

Centrala i Bernsteins projekt är begreppen makt och kontroll, kod, klassifika- 
tion och inramning, där de två senare är de arbetande begreppen som gör passagen 
från en nivå till en annan möjlig. Det hans teori om kulturreproduktion i grunden 
tycks handla om är formandet av människors medvetande, om reproduktion av 
mentala strukturer, som de kommer till uttryck i symboliska system. Den 
grundläggande kategorin är då klass, eller klassförhållanden, och han talar gärna 
om ”the cultural reproduction of class relationships”48 (min kursivering).

Den makroinstitutionella nivån rör ”the origins and distributions of dominant 
principles of interpretation (codes)”, eller, i en annan formulering, ”dominant 
cultural principles”49, vilka är beroende av klassförhållanden via dessas inverkan 
på arbetsdelningen (produktions-, distributions- och konsumtionsrelationer). Över- 
föringsnivån rör ”the structure of social relationships” inom överföringsagenter 
som familj och skola, som bestämmer kommunikationsprinciper och därmed 
formar medvetandeformer. Här kommer begreppen klassifikation och inramning in 
som de som kan göra reda för skillnader i sociala relationer i och mellan olika 
överföringsagenter och -situationer. På den tredje nivån, den textuella, återfinns den 
konkreta realisationen av innebörder/mentala strukturer hos individer.

Kulturreproduktion handlar alltså hos Bernstein på en och samma gång om 
reproduktion av den dominerande kulturella (obs: ej sociala!) kategorin klass och 
om reproduktion av mentala strukturer50; om upprätthållande av maktstrukturer 
(klassifikationer) och om former för social kontroll (inramning). Samtidigt är 
detta något som försiggår inom, eller är en integrerad del av, något rörligt, 
komplext och föränderligt: ett samhälle, i betydelsen en uppsättning sociala 
relationer. Reproduktion är för Basil Bernstein något som -  åtminstone i en 
svagare mening -  tillåter förändring.51

47 Se B ernste in  1977, s. 23-27.
48 Se t.ex. a.a., s. 16; även  fig  1.1., s. 21.
49 B åda a .a., s. 24.
50 Se a .a., t.ex. s. 175; s. 137.
51 S om  alltid  ifråga  om  svåra  och  svårto lkade  teo re tiker är slu tsa tserna  en  sanning  m ed 
m odifika tion  -  i synnerhet om  m an ser till B ernste ins senare skrifter, d är en  delv is ny 
beg reppsappara t införs. A tt ku ltu rrep roduk tion  h and la r om  å terskapande av m edvetande
form er, a tt fö rändring  är någo t som  en  teori om  ku ltu re ll rep roduk tion  m åste  ta  hänsyn  till, 
och hans teori en lig t hans m en ing  också  gör, fram går tyd lig t av  hans The Structuring o f  
P edagog ic  D iscourse  (1990). M en fö ljande två  c ita t u r den  ger en  någo t annan  fö rståe lse  av 
hans syn p å  ”ku ltu r” och  vad  som  rep roduceras v ia  uppfostran  och  underv isn ing :
”If  w e look at the w ay  in w hich  education  is positioned  in  theories o f  the cultural rep roduction  
o f  c lass rela tions, it is qu ite  c lea r tha t cu ltu re  canno t be w ho lly  iden tified  w ith  class relations.
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Sociala och mentala strukturer: Pierre Bourdieu

Hur Pierre Bourdieu ser på (kulturell) reproduktion belyses i följande citat, 
inledningsraderna i La noblesse d ’État från 1989.

P recis som  m an van ligen  tro r ser socio log in  det som  sin up p g ift att lägga  i dagen  de 
a llra  d jupast beg rav d a  struk tu rerna  i de  o lika socia la  världar som  u tgö r d e t sociala  
un iversum et, och  även  de ”m ekan ism er” som  tenderar a tt säk ra  deras rep roduk tion  
e lle r transfo rm ation . M en  (...) e tt u tfo rskande av  de ob jek tiva  struk tu rerna  är också, 
och  sam tid ig t, e tt u tfo rskande av de kogn itiva  s truk tu rer som  agen te r har m ed  sig  och 
använder i sin p rak tiska  kunskap  om  de på  d e t v ise t struk tu rerade  sociala  världarna: 
det finns en överensstäm m else  m ellan  de socia la  och  de m en ta la  struk turerna, 
m ellan  den  socia la  världens ob jek tiva  u ppde ln ingar [div ision s] -  i synnerhet i 
dom inerande och  dom inerade  inom  de o lika  fä lten  -  och  de seende- och  uppdel- 
n ingsprinciper [principes de vision e t d ivision ] som  agen te rna  tilläm par p å  dem .52

Bourdieu nämner här uttryckligen att det inte bara rör sig om återskapande av 
sociala världar utan också om förändring, transformation. Det som återskapas (eller 
förändras) är dels objektiva sociala strukturer -  dvs. social reproduktion i snäv 
mening -  dels, och samtidigt, mentala strukturer. Skilda mentala strukturer, sätt att 
se och tänka, göra distinktioner i världen, förutsätts återspegla skilda objektiva 
positioner i den sociala världen. Pierre Bourdieus lösning av problemet med 
återskapandet av å ena sidan en bredare kultur, å andra sidan en samhällsstruktur 
är med andra ord mycket elegant. Det rör sig om parallella och samtidiga processer. 
Likheten med Bernsteins uppfattning är mycket stor såtillvida att det som återska
pas är klassrelationer och medvetandeformer.

I den nästan 20 år äldre boken La reproduction53 där Jean-Claude Passeron är 
medförfattare är huvudanslaget detsamma, även om betoningen här ligger på

C lass re la tions p roduce  a b ias in  cu ltu re , ac t selec tive ly  on  the appropria tion  o f  fea tu res and 
re la tions o f  cu ltu re  fo r the purpose  o f  the leg itim ation  and  rep roduction  o f  class re la tions. 
E ducation  is a crucia l concen tra tion  of, and  am p lifier for, th is bias. T he parad igm  in w hich 
I w as w ork ing  positioned  education  in  th is w ay  and con tribu ted  tow ards th is view .” (s. 168) 
-  ”S um m ariz ing  so far, theo ries o f  cu ltu ra l rep roduction  are concerned  w ith  the m essages, 
the m essages o f  pa tterns o f  dom inance . W e are  here  referring  concre te ly  to  w hat goes on  in 
a school: the talk , the values, the rituals, the codes o f  conduct are b iassed  in  favou r o f  a 
dom inating  group. T hese  p riv ilege  a dom inating  group , so such codes o f  com m un ication  are 
d is to rted  in favou r o f  one  group , the dom inan t group . B u t there  is ano ther d is to rtion  a t the 
sam e tim e; the cu ltu re , the p rac tice  and  consciousness o f  the dom inated  group  is m isrep re
sen ted , d isto rted . T hey  are  recon tex tua lised  as hav ing  less value. T hus there  is a double  
d isto rtion . H ow ever theories o f  cu ltu re  rep roduction  are  essen tia lly  theories o f  com m un i
ca tion  w ithou t an  exp lic it theory  o f  com m un ica tion .” (s. 171)
52 B ourd ieu  1989, s. 9.
53 D etta  ä ld re  verk  är tacksam t att läsa  och c itera  från , e ftersom  term er och  begrepp  
d isku teras och  defin ieras p å  e tt sätt som  g ö r det m ö jlig t a tt täm ligen  n ära  fö lja  en  tankegång , 
g iltig  å tm instone  fö r den  tid  då  boken  skrevs.
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återskapande, inte förändringsmöjligheter. Genom pedagogiska handlingar på
tvingas och inpräntas en kulturell godtycklighet [arbitraire culturel], dvs. ett 
godtyckligt urval innebörder. Dessa handlingar tenderar att återskapa de sociala 
villkoren för produktionen av den kulturella godtyckligheten, dvs. de objektiva 
villkor som den är resultatet av. Det sker via den habitus som det långvariga 
pedagogiska arbetet ger upphov till, en habitus som är ett resultat av interiorisering- 
en av den kulturella godtycklighetens principer och som i sin tur ger upphov till 
praktiker som reproducerar de objektiva strukturerna.54 Begreppet habitus har alltså 
en nyckelroll. Dit förläggs såvitt jag kan se återskapandets (eller förändringens) ort, 
den nödvändiga artikulationen mellan det som varit och det som kommer att vara.

Bourdieu-Passerons syn på uppfostran och undervisning, på kulturreproduktion 
och historisk kontinuitet kommer mycket tydligt fram i följande passage. Uppfost
ran och undervisning är det grundläggande redskapet för att garantera en historisk 
kontinuitet, och kulturellt återskapande jämförs uttryckligen med biologiskt, här 
dock med hjälp av en modern liknelse:

Scolie  2. U ppfostran  och  underv isn ing  -  uppfa ttad  som  den  p rocess genom  vilken  
rep roduk tionen  av den  k u ltu re lla  god tyck ligheten  sker ö v e r tid , v ia  p roduk tionen  av 
hab itus, v ilken  p roducerar p rak tik er som  är kon fo rm a m ed  den  k u ltu re lla  god tyck 
ligheten  (tack  vare  överfö randet av fo rm ningen  som  in fo rm ation  som  varak tig t kan  
”in fo rm era” m ottagarna) -  ä r  d e t g rund läggande redskape t fö r h is to risk  kon tinu ite t. 
D en  är m o tsvarigheten  på  ku ltu rens om råde till överfö ringen  av gene tisk t kap ita l på  
b io log ins. E fte rsom  hab itus m o tsvarar det gene tiska  kap ita le t m o tsvarar då  inp rän 
tandet, som  känne tecknar en  fu llg jo rd  pedagog isk  hand ling , a ls trande t [la généra- 
tion\ i d e t a tt det överfö r in fo rm ation  som  fram bringar analog  in fo rm ation .55

Synen på kultur, kulturreproduktion kontra social reproduktion och relationen till 
Durkheims uppfattning kommer klart till synes i följande avsnitt:

Scolie. G enom  att defin ie ra  ”u tb ildn ingssystem et” trad itione llt som  den  h e lhe t av 
institu tionella  e lle r sedvanem ekan ism er som  säkrar överfö ringen  av  en  från  det 
fö rflu tna  ärvd  trad ition  (dvs. den  ackum ulerade  in fo rm ationen) från  en  generation  
till en annan, tenderar de k lassiska  teo rie rna  att sk ilja  ku ltu rrep roduk tionen  från  dess 
socia lt rep roducerande funk tion , dvs. a tt igno rera  de sym boliska  förhållandenas 
specifika  effek ter i rep roduk tionen  av sty rkeförhållanden . D essa teo rie r överfly ttar 
bara , som  hos D urkheim , till k lassindelade  sam hällen  den  fö restä lln ing  om  ku ltu r 
och  ku ltu re ll överfö ring  som  är den  van ligaste  b land  etnologer. D e v ila r p å  det ty sta  
postu la te t a tt de  o lika  P H 56 som  u tövas i en  sam hällsfo rm ation  harm onisk t sam arbe
ta r  fö r rep roduk tionen  av ett ku ltu re llt kap ital som  uppfa ttas som  en  odelbar 
egendom  tillhö rig  hela  ” sam hälle t” . I sjä lva  verket tenderar dessa P H  a tt rep roducera  
fö rdeln ingsstruk tu ren  hos e tt k u ltu re llt k ap ita l m ellan  g rupper e lle r k lasser som  är 
o lika  p lace rade  i sty rkefö rhållandena, e ftersom  hand lingarna  m o tsvarar m aterie lla  
och  sym boliska  in tressen  hos d essa  g rupper e ller klasser. D e b id ra r därm ed  sam ti

54 B ourd ieu  & P asseron  1970, t.ex. s. 24-25, 46 -47 , 48.
55 A .a., s. 47-48.
56 PH  = pedagog iska  hand lingar (m in  kom m entar).
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d ig t till att rep roducera  den  socia la  struk turen . L agarna  p å  den  m arknad  d ä r det 
ek onom iska  e lle r sym boliska  värde t b ildas, dvs. värdet som  ku ltu re llt kap ita l av de 
ku ltu re lla  god tyck ligheter som  rep roduceras genom  de o lika  PH , och, i och  m ed  det, 
värdet av p roduk te rna  av  d essa  PH  (u tb ildade ind iv ider), u tgö r a llt e fte r typen  av 
sam hällsfo rm ation  en av de m er e lle r m indre  determ inerande m ekan ism er genom  
v ilka  den  sociala  rep roduk tionen , defin ierad  som  rep roduk tionen  av struk tu ren  hos 
sty rkefö rhållandena m ellan  k lasserna , säk ras.57

Här skiljs en kulturell reproduktion tydligt från ”dess socialt reproducerande 
funktion”, reproduktionen av styrkeförhållandena mellan klasser. Den kulturella 
reproduktionen rör symboliska produkter, symboliskt kapital; det arbitraire cultu- 
rel av innebörder som inpräntas genom pedagogiska handlingar.

Kan vi komma närmare en förståelse av vad denna kulturella ”godtycklighet” 
och dessa ”innebörder” handlar om? Jag tror det. Det tycks helt enkelt handla om 
det innehåll i form av erfarenheter och kunskaper som överförs. I förordet till La 
reproduction formulerar sig författarna i samband med diskussionen av termen 
godtycklighet så här: ”...passar den utmärkt till att hela tiden påminna om den 
ursprungliga relation som förenar påtvingandets godtycklighet och godtycklighe
ten hos det påtvingade innehållet” (min kursivering).58 Sambandet mellan innebör
der, innehåll och kultur skymtar också i följande formulering, där vetenskap och 
teknologi kallas innebörder:

A lla  pedagog iska  hand lingar inp rän ta r innebö rder som  in te är d educerbara  från  
n ågon  un iverse ll p rinc ip  (log isk t fö rnu ft e lle r b io log isk  natur), eftersom  auk to rite t 
finns m ed  i all pedagogik , även  n ä r det g ä lle r a tt inp rän ta  de m est un iverse lla  
in nebö rder (vetenskaper e lle r tekno log i); ,..59

En förklaringsmodell över hur utbildning konstitueras i samhället: U lf P. Lundgren

Ulf P. Lundgrens projekt kan kanske bäst karakteriseras som en läroplansteori i vid 
mening -  en förklaringsmodell över hur utbildning konstitueras i samhället -  inom 
ramen för en antydd reproduktionsteori. Reproduktion är en av de funktioner som 
spelar in vid etablerandet av en läroplan, en av relationerna mellan utbildning och 
samhälle.60

I verk som Att organisera omvärlden (1979), Education as a Context fo r  Work 
(1981), Between Hope and Happening (1983) och Utbildning och arbete (1983) 
använder Lundgren orden social respektive kulturell på ett vis som ibland låter ana 
en skillnad mellan dem, men oftast gör dem utbytbara.

I Education as a Context fo r  Work ges en kortfattad och sammanhängande 
presentation av Lundgrens syn på relationerna mellan produktion, reproduktion

57 A .a., s. 25-26.
58 A .a., s. 11.
59 A .a., s. 24.
60 L undgren  1979, s. 86, s. 124. Jfr dock  s. 96, där g runden  fö r en  lärop lan  sägs b estå  i att 
rep roducera  en  ku ltu rs värderingar, kunskaper och  färdigheter.
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och utbildning i ett historiskt perspektiv, vilken ger en god uppfattning om centrala 
begrepp och tankegångar. Jag ger ett längre citat ur skriftens inledning:

Social p roduc tion  involves the p roduction  o f  necessities and  m aterial ob jects, bu t 
also  the p roduc tion  o f  sym bols and  the o rder and  evalua tions o f  ob jects, and  at the 
sam e tim e the p roduc tion  o f  the cond itions in  society  under w hich  the production  
continues. S ocia l rep roduc tion  consists o f  p rocesses th rough  w hich  the ex is ting  
m ateria l base  and  the ex is ting  cu ltu re  are  reproduced: the rep roduction  o f  k n ow led 
ge, sk ills and  values, and  the rep roduction  o f  labou r pow er in  a  b road  sense. 
U pbring ing  and  in s truc tion  are the transm ission  processes by m eans o f  w hich  
cultu re  is rep roduced  and  tran sm itted  to  the nex t generation .
T he  m anner in  w hich  cu ltu ral rep roduction  assum es a fo rm  in the pedagog ic  
transm ission  p rocess is o f  course  a consequence  o f  the b ro ad er social con tex t w ith in  
w hich  these p rocesses take form . A n im portan t e lem en t in the exp lana tion  o f  cu ltu ral 
rep roduction  is the d iv ision  o f  pedagog ic  responsib ility  in  society. I shall here  use 
a d is tinc tion  in tw o categories: that o f  the fam ily  and  tha t o f  the state.
T he w ay in w hich the pedagogic transm ission gives a  ”gestalt” is o f  course connected  
w ith  the econom ic , social and  cu ltu ra l structure. In a society  characterized  by  a 
lim ited  d iv ision  o f  lab o u r and  hav ing  a  hom ogeneous cultu re , as fo r exam p le  a 
nom adic aborig inal tribe o r an  ag ricu ltu ral society, the upbring ing  o f  the ch ild  in  the 
hom e is su ffic ien t fo r the rep roduction  o f  society. By m eans of, fo r exam ple, 
im ita ting  the ir paren ts, the ch ild ren  learn  iden tifica tion  w ith  the cu ltu re  and 
m anagem ent o f  the w orld  abou t them . In  a  society  o f  tha t type, upbring ing  is based  
upon a consensus and upon  a d irec t re la tionsh ip  to  the natu ral w orld  abou t them . T he 
value and  m ean ing  o f  w ork , i.e ., its m orale , are lea rned  a t the sam e tim e that the 
know ledge and  skills w hich  are requ ired  fo r the w ork  are  learned. T he recrea tion  o f  
know ledge and  skills fo r produc tion  is in tim ate ly  and  ind iso llub ly  in terw oven  w ith  
the recrea tion  o f  the cu ltu ral va lues and  ideas w hich  are essen tia l fo r the m oral 
upbring ing .61

Försöker vi ringa in kultur- och kulturreproduktionsbegreppet samt dess förhållan
de till ett begrepp social reproduktion i det citerade, ser vi först att social produktion 
omfattar tre typer av produkter: materiella, symboliska samt ”the production of the 
conditions in society under which the production continues”.62 Den sista formule
ringen syftar förmodligen på just sociala strukturer, klasser, maktförhållanden. 
Social reproduktion återskapar dels en materiell bas, dels en kultur -  dels ”arbets
kraft i vid mening”, dels kunskaper, färdigheter och värden. Uppfostran och 
undervisning, slutligen, är de processer som återskapar och överför kulturen från en 
generation till en annan.

I Between Hope and Happening definieras vid ett tillfälle utbildningens repro- 
duktiva funktion, i motsats till dess produktiva eller kvalificerande funktion, som 
något som rör ”how an ideology is transformed and transmitted in the educational 
process”.63 Därmed kan utbildningens reproduktiva funktion tyckas utesluta social

61 L undgren  1981, s. 4-5.
62 Jfr L undgren  1983b, s. 10-11.
63 L undgren  1983, s. 40.
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reproduktion i Bourdieus mening, och dessutom också vara något skilt från 
(re?)produktionen av kunskaper, färdigheter och värden för den samhälleliga 
produktionen. Så är emellertid knappast fallet. I inledningen till Between Hope and 
Happening finner vi samma definitioner av social produktion och reproduktion 
som i citatet ur Education as a Context fo r  Work ovan. Reproduktionsprocesser 
anges omfatta bland annat reproduktion av kunskaper och färdigheter för produk
tionen, och kulturreproduktion anges som en synonym till uppfostran och utbild
ning.64

I Between Hope and Happening presenteras också fem grundläggande och 
inbördes förbunda begrepp, som senare utvecklas:

1. P roduction  p rocesses, i.e ., the crea tion  o f  the necessities fo r social life and  the 
crea tion  o f  know ledge from  w hich  p roduction  can  develop.
2. R ep roduction  p rocesses, i.e ., the  re-crea tion  and  rep roduction  o f  know ledge from  
one  genera tion  to  the nex t; the rep roduction  o f  know ledge and  skills fo r production  
bu t a lso  the rep roduction  o f  the cond itions fo r production .
3. T he  social and  cu ltu ra l con tex t, i.e., the w orld  and  the socia l fie lds in  w h ich  w e 
live, includ ing  sym bols u sed  to  g ive life a  m ean ing  and  ru les to  regu la te  social life.
4. T he cond itions fo r social con tex t, i.e ., the  ob jec tive  constra in ts w ith in  w hich  
socia l and  cu ltu ral life are fo rm ed  and  regulated .
5. P atterns o f  th ink ing , i.e ., ou r sub jective rep resen ta tions o f  the w orld  abou t us or, 
to  use  the G erm an  w ord, V orstellungen.

W hat w e have ind ica ted  is th a t these  concep ts are  in terre lated . T he m odes o f  
p ro duc tion  create  the cond itions fo r social con tex ts w ith in  w hich  rep roduction  
p rocesses are fo rm ed  and  V orstellungen estab lished .65

Den sist citerade meningen ger en sammanfattning av relationerna mellan de 
presenterade begreppen och därmed en uppfattning om Lundgrens helhetssyn. 
Produktionssätt (/samhällelig arbetsdelning) är ett överordnat begrepp i förhållande 
till objektiva gränser för sociala (och kulturella) sammanhang, vilka i sin tur påverkar 
och formar reproduktionsprocesser. Reproduktionsprocesser resulterar slutligen, 
liksom hos Bernstein och Bourdieu, i föreställningar: tankemönster, perceptioner.66

Sammanfattningsvis tror jag att man kan säga att hos Lundgren kommer de 
sociala relationerna i samhället in så att säga vid sidan om begreppen produktion 
och reproduktion, i citatet ovan via begreppet social (och kulturell) kontext. Det

64 A .a., s. 10-11.
65 A . a., s. 10.
66 Jäm fö r också  beg reppe t m eta in lärn ing  och  den  ro ll de t spelar hos L undgren . M etain lär- 
n ingen  ä r den  p rocess d ä r ” the em bryo  /lie s / to  an exp lana tion  o f  the rep roduction  o f  the 
social fo rm ation  th rough  educa tion” (L undgren  1981, s. 24). K anske kan  m an säga  att hos 
honom  reproduk tionens ”o rt” e lle r h ävarm  fö rläggs ju s t till den  in lärn ingsprocess som  
m eta in lärn ingen  står för, till den  in lärn ing  som  sker ”p å  köpet” , de fö restä lln ingar som  
skapas sam tid ig t som  de  avsedda, m edvete t överfö rda  fö restä lln ingarna  i skolan. -  Jäm fö r 
h ä r även  beg reppe t reg lerande d iskurs hos B ernste in  1990.
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viktiga för Lundgren är hur en läroplan -  eller ”kulturreproduktionen” -  ”tar 
gestalt”, och det är då de sociala sammanhangen kommer in.67

Fortplantning, återskapande och förändring

En slutsats av genomgången ovan blir att termen reproduktion, trots den tonvikt 
som normalt läggs vid just återskapandet som en överföring av det lika, det samma, 
som teoretiskt begrepp i modem samhällsvetenskaplig teori har dubbla innebörder. 
Ofta tillåts begreppet sväva mellan dem. Den andra innebörden tydliggörs med 
hjälp av ett bindestreck mellan de två leden i ordet: re-produktion, åter-skapande. 
Dubbelheten åberopas uttryckligen i Bourdieu-Passerons La reproduction,68 De 
formuleringar som talar om att det är villkor för någonting som återskapas och 
förnyas i en samhällelig reproduktionsprocess pekar både hos Durkheim och 
Lundgren, tror jag, i samma riktning: mot möjligheterna till förändring. Även i 
andra återgivna citat från Lundgren fanns en liknande fingervisning: inte bara 
reproduktion utan ”re-creation and reproduction” av kunskap, inte bara överföring 
utan också förvandling av en ideologi. Hos både Bemstein, Bourdieu och Lundgren 
återfinns i så fall -  fastän oftast inte klart utsagt -  tanken att reproduktion inte 
innebär bara ett återskapande av det som förut var, utan också ett återigenskapande; 
ett återigenskapande av förutsättningarna för den sociala världen och den sociala 
produktionen, som gör inte bara fortplantning utan också nyskapande möjligt.

Sett ur samhällets synvinkel återskapas kunskap och föreställningar i samhället 
som helhet genom uppfostrans- och undervisningsprocesser. Ur individens synvin
kel, däremot, nyskapas de, och i det glapp som här uppstår, uppstår också möjlighe
terna till förändring.

David Hamilton är en utbildningsforskare som uttryckligen tar upp problemet. 
”In practice, of course, social transmission and social learning are always a 
combination of reproduction and production”. I sin Learning about Education 
(1990) understryker han det sociala lärandets dubbla natur. Skolinstitutionen, 
läroplanen och pedagogiken är något som både bygger på det förflutna och kan 
förkroppsliga framtidsvisioner, som bevarar tidigare livsformer men också lämnar 
rum för förvandling och kan vara redskap för omvandling.691 Toward a Theory o f  
Schooling från 1984 talar han om samma problem i termer av social reglering kontra 
social förändring eller omdefiniering:

O n the one hand  I have iden tified  schoo ling  as an agency  o f  sta te-led  social 
regu lation ; and  on  the o th er hand , I have  iden tified  schools as po ten tia l sites o f  
au tonom ous social change. (...) ... th is apparen t con trad ic tion  can  be  reso lved  if

67 U ttry ck  fö r e tt sådan t sä tt a tt tänka  ser ja g  i fo rm u leringar som  ”D et sätt p å  v ilken  denna 
ku ltu rrep roduk tion  ta r  gesta lt i en  pedagog isk  p rocess är na tu rlig tv is e tt u ttry ck  fö r hu r det 
socia la  sam m anhanget (kontex t) u tfo rm ats. E tt v ik tig t e lem en t fö r a tt fö rk lara  h u r ku ltu r
rep roduk tionen  fo rm as är a tt se den n a  gen tem o t v a r d e t pedagog iska  ansvare t rea lise ras” . 
(L undgren  1983b, s. 11.).
68 B ourd ieu -P asseron  1970, s. 22.
69 Se t.ex . H am ilton  1990 s. 5-6, 37-38 , 48 ff.
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teachers and  learners are  acknow ledged  to  be, a t one and  the sam e tim e, bo th  the 
social ta rget o f  schoo ling  and  the ac tive m ed ium  th rough  w hich  tha t target can  be 
reached . I f  a cu rricu lum  is to be  effective, the ac tive engagem en t o f  teachers and 
learners is requ ired . Yet, in  th e ir activity , teachers and  learners a lso  have a  reactive  
e ffec t up o n  the cu rricu lum  (and beyond). R egu la tion  and  redefin ition  are not, 
therefore , m utually -exclusive  ou tcom es. T hey  are inseparab le  aspects o f  the sam e 
socia l p rocess.70

Skolan och kulturreproduktionen
Uppfostran och undervisning är enligt de synsätt som redovisats ovan centrala för 
en kulturell och social reproduktion. David Hamilton (1990; 1984) räknar det 
sociala lärandet, dvs. uppfostrans- och undervisningsprocesser, som den ena av 
människosläktets två överlevnadsmekanismer. Genetiskt överförda instinkter är 
den andra. Med ett sådant brett perspektiv på pedagogiska processer blir begreppet 
erfarenhet (experience, experiences) grundläggande i synen på vad det är som 
överförs i reproduktionsprocesser: mänsklig erfarenhet överhuvudtaget, i sina 
växlande former, som innefattar såväl specifika kunskaper och färdigheter som 
breda förhållningssätt och kulturella mönster. Hamilton ser skolinstitutionens 
framväxt som ett kvalitativ förändring i det sociala lärandets historia. Education 
står hos honom för den slags erfarenhetsöverföring från äldre till yngre som är lika 
gammal som människosläktet, för det lärande som är en del av vardagslivet och 
kommer till stånd när det råkar behövas. Skolning, schooling, innebär att tidigare 
sätt att överföra kunskap formaliseras och institutionaliseras. Den uppstod först när 
människor började fråga sig vad som egentligen bör läras ut och är ett instrument 
för att kontrollera och ge en ny riktning åt gamla former av socialt lärande. Den 
innebär styrning, kontroll och systematisering och är nära knuten till begreppet 
läroplan.

Det är David Hamiltons syn på uppfostrans- och undervisningsprocesser som 
överföring av erfarenhet i vid mening som finns i botten av min egen förståelse 
av reproduktionsbegreppet. Den klart formulerade uppfattningen om det sociala 
lärandet som dubbelt till sin natur, dvs. som en process i vilken reglering och 
förändring ingår som oskiljaktiga aspekter, är som jag ser det en annan stark sida 
hos Hamilton. När det gäller skolans roll som reproduktionsagent är det emeller
tid Ulf P. Lundgren och Basil Bernstein som jag senare kommer att återknyta till. 
Båda har teoretiskt vidareutvecklat skolans roll och sökt förklara skolans relatio
ner till samhället i övrigt, hur skolinstitutionens utformning, innehåll och verk
samhet kan göras begripliga som en del av en kulturell reproduktion.

Läroplaner och läroplanskoder

En läroplan är en plan för det lärande som inte är individuellt utan socialt, en plan 
för överföringen av erfarenheter mellan generationerna.

Ulf P. Lundgren menar liksom David Hamilton att pedagogikens, läroplanens

70 H am ilton  1984, s. 154.

38



och skolans födelse är ett resultat av att överföringen av kunskaper och värden har 
kommit att framstå som problematisk. Han ger också ett svar på när och varför detta 
blir ett problem: när samhälleliga produktions- och reproduktionsprocesser skilts 
från varandra, så att barnens lärande och återskapandet av nödvändiga kunskaper 
och föreställningar inte längre sker inom ramen för själva produktionsprocesserna. 
Först när reproduktionsprocesserna skilts från produktionsprocesserna uppstår 
representationsproblemet, dvs. problemet hur produktionsprocesser skall återges 
för lärande och återskapande. Representationsproblemet är den pedagogiska dis
kursens föremål och löses genom texter, texter för pedagogik som kommer till 
användning i en reproduktionskontext. ”Texter” skall här i första hand uppfattas i 
vid och vag mening, eftersom begreppet läroplan avser just ”the texts produced to 
solve the representation problem”; ”the necessary solution of the representation 
problem”, men såvitt jag förstår även i mera konkret betydelse: texter som är 
föremål för studium. En läroplan utgör ett val av mål för och innehåll i det som skall 
reproduceras, en viss organisation av detta valda kunskaps- och färdighetsinnehåll 
samt ett anvisande av metoder för hur innehållet skall läras ut, till exempel hur 
inlärningen skall kontrolleras.71

I en sådan läroplan i vid mening -  dvs. hela den uppfattning som styr 
skolinstitutionens utformning och innehåll -  kan enligt Lundgren tre beskrivnings- 
nivåer urskiljas. En övergripande nivå rör relationerna mellan samhälle i vid 
mening och utbildning. Hur väljs värderingar, kunskaper och erfarenheter ut och 
organiseras? Den nivån avser både objektiva villkor för en viss utbildning och olika 
ideologier om utbildning, hur de formar och styr utbildningen. Den andra nivån rör 
konkretiseringen av en utbildning: hur utvecklas en läroplan konkret, vilka är 
besluts- och kontrollprocesserna? Den tredje nivån är klassrumsnivån, den process 
som formar utbildningens resultat. Denna läroplan i vid mening byggs enligt 
Lundgren upp utifrån en serie grundläggande principer kring ”hur omvärlden 
organiseras”, dvs. uppfattningar om hur världen ser ut, om vad som är möjligt att 
veta och värt att att veta, och därmed om hur omvärlden skall organiseras för 
lärande. Principerna gestaltar tillsammans vad som kallas en läroplanskod, vilken 
framträder i utbildningens mål, innehåll och metoder.72

Historiskt kan enligt Lundgren åtminstone fyra läroplanskoder urskiljas. Den 
äldsta är den klassiska läroplanskoden, tillkommen för överklassen i antikens 
Grekland och grundad på uppfattningen att det är intellektet som skall formas, i 
första hand genom språk- och logikstudier. Senare ”återförs både kulturens kärna 
och intellektets struktur på antikens idévärld och de klassiska språken”. En 
realistisk läroplanskod växer fram under 1800-talet med naturvetenskapernas 
framsteg. Kännetecknande för den är att kunskap ses som något som kan leda till 
kontroll över naturen och till utveckling och att en länk mellan utbildning och krav 
i arbetslivet etableras. Den moraliska läroplanskoden är folkundervisningens. 
”Dess grunder är Gud och Fäderneslandet, dess ämnen baskunskaper, dess mål är 
moralträning inom den lutherska tros- och moraluppfattningen kombinerat med

71 L undgren  1983, s. 11 ff.
72 L undg ren  1979, passim , sä rsk ilt s. 16-22, 231-233.

39



kunskap om fäderneslandet.”73 Slutligen växer under 1900-talet och särskilt efter 
andra världskriget en rationell läroplanskod fram, vars bärande principer är 
pragmatism, individualisering och rationalism. Den kunskap skolan ger skall vara 
till nytta både för individen och samhället, frågor om undervisningens organisation 
och innehåll blir till frågor om individers inlärning och kapacitet och en rationell 
länk etableras mellan vetenskaplig forskning och beslut om skolans innehåll och 
organisation.

Lundgrens tolkning av utvecklingen under 1900-talet har modifierats av Tomas 
Englund (1986, 1986b). Han urskiljer istället från 1900-talets början och särskilt 
från och med reformerna 1918-1919 en medborgerlig läroplanskod för den allmän
na, obligatoriska utbildningen. Den avser främst de yttre ramarna för utbildning74 
och skolans politiska och medborgerliga fostran och kännetecknas av att utbild
ningen ses som en samhörighetsfostran, ett medel för social integration. Inom 
ramen för koden urskiljs sedan från varandra skilda uppfattningar om (konceptio
ner) eller uttolkningar av dess huvudprinciper: en patriarkalisk, en vetenskapligt- 
rationell och en demokratisk uppfattning.

Dessa olika läroplanskoder framställs huvudsakligen som avlösande varandra 
i tiden75, men Lundgren påpekar att fundamentala tankemönster rörande undervis
ning som härrörde från tidigare läroplanskoder påverkade det sätt på vilket 
massundervisningen senare kom att formas.761 vilken utsträckning de antas gälla 
för andra länder än Sverige är osäkert: de två äldsta exemplifieras internationellt, 
den moraliska, den rationella och den medborgerliga är däremot nära knutna till 
svenska uppfattningar om utbildning. Ytterst är det enligt läroplansteorins antagan
den förändringar i ett samhälles ekonomiska struktur och förändringar i styrkeför
hållandena mellan sociala krafter som ligger bakom uppkomsten av nya läropla
ner.77

Begreppet läroplanskod i Lundgrens mening kommer jag att återvända till i del 
IV. Från Basil Bernstein, främst hans senare utveckling av sin teori i The Structuring 
o f Pedagogic Discourse (1990), har jag hämtat några begrepp som jag refererar till 
några gånger redan dessförinnan. Det är begreppen förmedlande respektive regle
rande diskurs, primär och sekundär kontext, omkontextualisering och ”omkontex- 
tualiseringskontext”.

Bernstein (1990) ger de processer och agenter som är en förutsättning för 
överföringen/socialisationen i ett samhälle -  med hans egna ord förutsättningen för 
”the production, reproduction and transformation of culture” -  beteckningen ”the 
pedagogic device”. Denna ”pedagogiska anordning” förser ”den pedagogiska 
diskursen” med dess grammatik, regler. Den pedagogiska diskursen är i sin tur för 
honom detsamma som den princip eller de regler efter vilken andra diskurser väljs

13 L undgren  1979, s. 65.
74 E ng lund  1986b, s. 6.
75 Se t.ex. L undgren  1983, s. 22, s. 34, j f r  E ng lund  1986, s. 101.
76L undgren  1983, s. 23-24.
77 Se L undg ren  1979, passim , t.ex. s. 42 , s. 100-101, och  i synnerhet E ng lund  1986 ,pa ss im , 
t.ex . s. 192. Jäm fö r också  ”ob jek tiva  v illko r” ovan.
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ut, hämtas in och får en särskild relation till varandra i en selektiv överförings- och 
tillägnelseprocess. De hämtas från ett ursprungligt (primärt) sammanhang där de 
kommit till, till exempel vetenskaplig forskning, och förs över till ett sekundärt 
sammanhang: reproduktionens, enklast skolans. Mellan dessa två finns en omkon- 
textualiseringskontext, det vill säga ett eller flera fält där överföringen av diskurser 
eller texter från en primär till en sekundär kontext ombesörjs och regleras. 
Omkontextualiseringen innebär normalt en transformation av den ursprungliga 
diskursen/texten, och den pedagogiska diskursen är just en princip för omkon- 
textualisering. Slutligen rör, eller snarare utgör, den pedagogiska diskursen enligt 
Bernstein relationerna mellan två typer av ”specialiserade diskurser”: en förmed
lande diskurs, som avser speciella kompetenser, och en reglerande, överordnad 
sådan, som avser grundläggande principer för ordning, relationer och värde.78

Litteratur och kulturreproduktion
Kunskaper om och bekantskap med litteratur är något som om man ser till 
samhällets fortlevnad kan ingå eller saknas i planen för det sociala lärandet. De är 
något kontingent, icke nödvändigt. Som texter för pedagogik, ett svar på ett 
representationsproblem, framstår litterära texter och deras plats i skolan som 
problematiska. Texter för pedagogik är, även i snäv mening, enligt Lundgren ett 
svar på frågan hur kunskaper och erfarenheter nödvändiga för social produktion 
skall återges för samhällelig reproduktion; kunskap och erfarenhet som förutsätts 
vara ursprungligen icke textbundna. I en mening förläggs representationsproble- 
met vid litteraturens användning i skolan ett steg längre tillbaka i en kedja mellan 
den mänskliga erfarenheten och texten: den litterära texten representerar ju  från 
början världen, redan innan den blir text för pedagogik.

I realiteten har studiet av litterära texter haft en plats i den lärda eller högre 
skolans läroplaner i västerlandet alltifrån dess grekiska rötter och fram till dagens 
efterobligatoriska skola. Utifrån en syn på skolan där tonvikten läggs vid dess 
kulturellt reproducerande funktion har litteratur och litteraturkännedom defini- 
tionsmässigt länge uppfattats som något viktigt och värdefullt att föra vidare.

Sett ur litteraturens synvinkel däremot -  dvs. om litteraturen och dess överlev
nadsvillkor fokuseras -  skulle skolan istället kunna liknas vid ett värddjur. Den är 
något som i flera avseenden tycks nödvändigt för artens fortbestånd. Liksom annan 
erfarenhet som lagrats i texter existerar ett litterärt verk i en mening endast om det 
läses och realiseras i en människas medvetande, och skolans litteraturundervisning 
har fyllt en viktig funktion för enskilda verks överlevnad som om och om igen 
tillägnade innebördsstrukturer.79 Samtidigt har den rimligen starkt bidragit till att 
upprätthålla och återskapa fenomenet litteratur som socialt värde. Historiskt och i 
nutiden är skolans litteraturstudium bara en del i ett mycket vidare grenverk av

78 Se B ernste in  1 9 9 0 ,kap. 5. D et ja g  har k a lla t fö rm ed lande och  reg lerande d iskurs he te r där 
instructional d iscourse, regu la tive  d iscourse.
79 Se M arrou  1 9 8 1 ,1, s. 243 ff  fö r den  g rek iska  sko lunderv isn ingen , också  dess be tydelse  
fö r an tika  verks fy s iska  överlevnad .
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värdeupprätthållande sociala mekanismer, men när det gäller att upprätthålla och 
återskapa litteratur som ett socialt värde över tid och perceptionsscheman som rör 
litteratur över tid, tycks skolan komma i fokus. Där möter många individer ur 
samma generation litteraturen, som den presenteras för dem av den föregående.

Kunskaps- och erfarenhetsområden som är föremål för undervisning i skolan 
har ofta, med eller utan hänvisningar till teorier om kulturell reproduktion, studerats 
utifrån det grundläggande antagandet att skolundervisning först och främst handlar 
om ideologiöverföring. Jag har velat undvika ett sådant antagande. Skolans tal om 
litteratur har betytt att föreställningar om litteratur och andra föreställningar har 
vidareförts -  men vilka? Bekantskap med och kunskap om litteratur har ansetts 
värdefullt att föra vidare till nästa generation -  men varför, vilka värden har 
litteraturen och kännedomen om den inkarnerat?

Skolans tal om litteratur. Konstruktionen av ett objekt

För att ringa in det faktum att litteraturen är föremål för undervisning i skolan och 
litteraturstudiet därmed har en plats i den överföring av erfarenheter mellan 
generationerna som äger rum där har jag använt mig av begreppet skolans tal om 
litteratur. För att bättre förstå skolans tal om litteratur kommer jag att undersöka 
skoldiskurser om litteratur.

Uttrycket skolans tal om litteratur bottnar delvis i franskans le discours de 1’ école 
sur la littérature. Ordet diskurs är sedan länge introducerat på svenska, men har 
knappast någon allmänt accepterad definition. På franska betyder ordet oftast helt 
enkelt tal, språk eller ”det som sägs”, med den första definitionen i Petit Larousse 
1973 ”propos que l ’on tient en conversation”. Det som på svenska heter ordklas
ser heter på franska till exempel les parties du discours, ”talets delar”.80

80 B eträffande dess användn ing  p å  fransk t sp råkom råde och  sp råk liga  rö tte r vill ja g  
fram hålla  några  saker till. I en  bok  som  D ucro t-T odorovs D ictionnaire encyclopédique des  
sciences du langage  (1972) används o rdet m ycke t flitig t, b land  sjä lva  uppslagsorden  
fö ru tom  i les p a r tie s  du discours  t.ex. i le d iscours de fic tion , tem ps du d iscours. M en  ordet 
sjä lv t finns inte m ed  i te rm reg istre t. D et är e tt o rd  som  p å  en  och  sam m a gång  är 
g m n d läggande  och  m ångtyd ig t. T v å  saker b ö r em ellertid  påpekas. F ö r d e t fö rs ta  h a r den 
franska  term en , särsk ilt v ia  ad jek tive t discursifi en  kny tn ing  till (log isk t) tänkande och 
uppfa ttn ingen  om  språk och  tanke som  ett och  detsam m a (jäm för ”o rdk lasserna”). D iscours  
kan  också  be ty d a  ”1’ ensem ble de lap en sée  log ique” (ex.: ” l ’un ivers du  d iscou rs”) , d iscu rsif  
b e tyder ” som  v ila r på  log isk t tän k an d e” , ex.: ” la  pensée  d iscu rsive  s ’oppose  å  la  pensée 
in tu itive” (P etit L arousse  1973). O rdets e tym o log i an tyder en kopp ling  till e tt m ycket 
gam m alt sätt a tt se på  vad  sann ingssökande tänkande innebär: jä m fö r h ä r s. 200; s. 232f. 
R oten  är la tine ts  discurrere, ”gå  h it och  d it” . F ö r det and ra  används d e t inom  m odern  
sp råkvetenskap  m ed  speciell kny tn ing  till den  aspek t p å  sp råk liga  fenom en  som  Saussure 
kallade  la paro le , sp råkanvändn ingen , i m otsats till la langue, sp råket som  system . (O fta  
v ia  beg reppe t Vénonciation, ”u tta lan d e t” . F ö r kny tn ingen  till de tta  begrepp  och  till ” la 
p aro le” , se t.ex. D ucro t-T odorov  1972, artik larna  S itua tion  du d iscours, T em ps du discours, 
É noncia tion ; M aingueneau  1995).
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Tack vare de strukturalistiska och poststrukturalistiska tankeströmningarna 
har sedan ordet discours och direktöversättningar av det till andra språk rört sig 
relativt fritt på intellektuella fält inom ramen för en uppfattning där språket, talet 
och ”det som sägs” betraktas lösgjort från sin förankring hos talande subjekt. 
Diskurs och diskurser står, ofta med referens till Michel Foucault, för övergripande 
”sätt att tala”, sätt att tänka och indela världen, förklara den och tillskriva den 
mening, ibland uppfattade som förankrade hos specifika sociala grupper -  men 
också för tal och talande på lägre och mindre teoriindränkta nivåer. Ordet kan då 
avse till exempel ”sätt att uppfatta ett visst område av världen” -  en mellanivå -  eller 
”en viss författares utsagor”, ”det som en viss teoretiker har sagt”.81 När jag talar 
om en skoldiskurs är det huvudsakligen i enlighet med det senare bruket, där en viss 
mängd utsagor utskiljs som en diskurs. Jag kommer i enlighet med det bruket också 
att använda begreppet den litterära diskursen för de utsagor, det talande, som av 
samhället räknas som litteratur.

Ur en sådan, primär litterär diskurs görs ett urval för förmedling och behandling 
i skolan. Den är primär i den meningen att mycket litet litteratur ursprungligen är 
avsedd för skolbruk utan istället hämtats in utifrån, från ett ursprungligt tillkomst
sammanhang (men undantag finns). För att beteckna de texter som i skolan 
exemplifierar den diskursen kommer jag att använda ordet primärtexter. Sekundär
texter står för de texter som, i förhållande till dessa litterära texter, är sekundära och 
innebär att en annan diskurs, en beledsagande eller metadiskurs,82 i skolsamman
hang ansetts oundgänglig för talet om litteraturen och även den bundits i text.

Genom litteraturundervisningen bidrar skolan till att överföra -  eller förändra 
-  sociala teorier och perceptioner som avser litteratur, vilken sorts texter som räknas 
som litteratur och vad som karakteriserar dem, gör dem till litteratur. Sådana 
perceptioner kan kallas implicita teorier om litteratur; jag kallar dem litteraturupp
fattningar. En litteraturuppfattning som framträder i skolans tal om litteratur i 
läroverkets övre stadium eller gymnasieskolan kan vidare, mot bakgrund av 
reproduktions- och läroplansteoretiska antaganden om relationerna mellan sam
hälle och utbildning, antas vara en i någon mening socialt dominerande sådan.

I en litteraturuppfattning skulle man analytiskt kunna skilja mellan å ena sidan 
uppfattningen om vad -  vilken sorts texter -  som räknas som litteratur, å andra sidan 
en litteratursyn. Den senare skulle då röra uppfattningen om varför dessa texter är 
litteratur; vad som är deras väsen, vad som skiljer dem från andra och gör dem 
värdefulla eller hur de bör förklaras. Jag kommer i fortsättningen att så långt det är 
möjligt använda mig av en terminologi som håller isär vad och varför, men eftersom

81 Jfr  F oucau lt 1993. F ö r dess användn ing  p å  svenska  se t.ex. H u ltqv ist 1990 e lle r den  m er 
a llm änna användn ingen  (”m en ta lite ten  och  d isku rsen  kring  den  lärda sko lan” ) i F lo rin  & 
Johansson  1993. M ats Furberg  (1982) defin ierar, m ed  en defin ition  som  ligger m ycke t nära  
m in  egen , d iskurs som  e tt flä tverk  av u tsagor. B asil B ernste ins användn ing  av  term en , där 
den  kan  stå t.ex. både  fö r en reg lerande p rincip  och  fö r vad  som  närm ast ä r  e tt k u nskapsin 
nehåll (se ovan) illu strerar rä tt väl dess m ångsid ighet.
82 B egreppet be ledsagande d iskurs h a r ja g  h äm ta t från  den  franska  litte ra tu rpedagog iska  
d iskussionen  k ring  1970 -  se t.ex. F ressange 1970, K uentz  1972.
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en uppfattning om vad som är litteratur rimligen är beroende av en underliggande 
syn på vad som gör vissa texter till litteratur är en sådan tudelning tämligen 
godtycklig.83

Det sätt på vilket skolinstitutionen rekommenderar att litterära texter bör användas, 
det sätt på vilket de bör studeras, utgör ett inslag i en skoldiskurs om litteratur och 
säger något om litteraturstudiets potentiella funktioner. I skolans praktik vävs 
läsningen av vissa primärtexter och sekundärtexter, en lärares användning av och 
tal om dessa texter och det bruk som faktiskt görs av primärtextema samman, med 
vissa faktiska följder. När man som jag fokuserar litteraturstudiets plats och roll i 
en institution och dessutom studerar skoldiskurser i ett historiskt perspektiv, krävs 
att man håller sig till texter. Ett underlag för att studera det inslag i en sanktionerad 
skoldiskurs som avser bruket av primärtexterna blir då det jag har kallat pedagogis
ka primärtexter: texter som direkt uttalar sig om eller innebär förslag till hur 
primärtexterna bör studeras.

Arbetsuppgifter i anslutning till ett presenterat texturval är otvetydigt en texttyp 
som kan kallas pedagogisk primärtext. Men det går inte att dra några skarpa gränser 
mellan dessa olika typer av texter som jag har sökt urskilja. Primärtexter hämtas ofta 
inte in till skolans sammanhang i ursprungligt skick utan beskärs och bearbetas för 
skolbruk. En beledsagande diskurs synliggörs inte bara som sammanhängande 
sekundärtexter om litteratur, utan också i form av korta kommentarer, upplysningar, 
förklaringar etc i anslutning till primärtexterna. Den sortens sekundärtext kan i sin 
tur innebära anvisningar till eller ge antydningar om hur texterna bör läsas. Andra 
typer av texter, som skolboksförfattares förord och styrdokument för undervisning
en, kan slutligen även de ses som utsagor som ingår i en skoldiskurs om litteratur.

I detta kapitel har jag diskuterat begreppet kulturell reproduktion och bl.a. hävdat 
att det bäst förstås på det vis som anges genom ordet återigenskapande. Själv ser jag 
uppfostrans- och undervisningsprocesser som en överföring av erfarenhet i vid 
mening från en generation till en annan. Den förståelse av litteraturen, skolan och 
olika typer av texter för litteraturundervisning som jag har skisserat här ovan är den 
jag utgår från vid huvudundersökningen. Ater-skapandeperspektivet är där cen
tralt, och läroplansteori har bidragit med hållpunkter för tänkandet, men inte mer. 
Vid tolkningen av huvudundersökningens resultat återvänder jag emellertid till mer 
specifika uppfattningar och begrepp hämtade från teorier om kulturell reproduktion 
som redovisats i kapitlet.

83 M etod isk t är en  sådan d is tink tion  försvarbar. F rågo r om  vad  som  räknas som  litte ra tu r kan  
besvaras genom  en  undersökn ing  av vad som  känne tecknar de tex te r som  valts u t för 
fö rm ed ling . B estår u rvale t t.ex . enbart av  fik tionstex ter b lir e tt svar g ivetv is a tt det är 
f ik tionstex te r som  räknas som  litteratur. F råg o r om  v arfö r tex te r räknas som  litteratur, 
litte ra tu rsynen , kan  besvaras genom  en  granskn ing  av de  im p lic ita  och exp lic ita  svar som  
ges i skolans tex te r om  litteraturen . D e sku lle  kunna unders tryka  att fik tiona lite t är det som  
är kännetecknande fö r litte ra tu r -  m en  beh ö v er inte gö ra  det. Svaren  p å  vad- respek tive  
varfö r-frågan  kan  och borde  rim ligen  sam m anfa lla , m en  behöver in te  gö ra  det.
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4
Arbetet. Syfte, material och metod

A rbetets syfte
Avhandlingen vill bidra till en fördjupad förståelse av skolans tal om litteratur, dess 
karaktär och plats i en process där erfarenhet i vid mening överförs mellan 
generationerna.

Det sker fortsättningsvis genom en jämförande analys av gymnasieskolans tal 
om litteratur i två skilda nationella omgivningar vid två tidpunkter under 1900-talet, 
i vilken tonvikten läggs på vad som räknas som litteratur och varför samt sättet att 
studera de litterära texterna.

Bidra till fördjupad förståelse

Syftesformuleringen i den första meningen ovan kan inbjuda till missförstånd. 
Den innehåller orden fördjupad förståelse, vilket kan uppfattas så att det eftersträ
vade är förståelse av ett slag som avser intersubjektiv förmedling av ömsesidig 
förståelse, i nutiden och över tid, och har etiska dimensioner.84 Så är inte fallet. 
Jag använder termen förståelse i en både vid och vag betydelse som inte ligger 
långt från vardagsspråkets. Med ge fördjupad förståelse menar jag ungefär 
detsamma som ge bättre eller ökad förståelse av ett fenomen, hur det blir 
begripligt, av vilken art det är (”dess karaktär och plats...”), i vilket eller vilka 
sammanhang det ingår. Den kognitiva dimensionen hos förståelsen är den 
centrala. Analyserna och diskussionerna kring litteratur, litteraturuppfattningar 
och kulturellt återskapande i arbetets första del och bilaga 1 kan redan de ses som

84 N ärm are  b estäm t ett herm eneu tisk t kunskapsin tresse  som  de t p resen teras av  Ö dm an  
1979, s. 36.
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försök att bidra till en sådan förståelse, och både arbetets del II, III och IV är 
avsedda att göra det. Förståelsen kan innehålla moment av problematisering och 
avser inte bara djup utan också bredd. Den är heller inte väsensskild från 
förklaring, den förklaring som inte är orsaksförklaring utan förklaring-vad eller 
mönsterläggande symptomförklaring.851 huvudundersökningen ligger betoning
en på hur fenomenet blir begripligt, i del IV försöker jag, med utgångspunkt från 
huvudundersökningens resultat, att ytterligare vidga och fördjupa förståelsen.

M aterial och m eto d
Det är via texter för litteraturundervisning för det allmänna gymnasiet86 som haft 
stor spridning som jag undersöker skoldiskurser om litteraturen och drar slutsatser 
om skolans tal om litteratur. Dessa litteraturantologier och -läroböcker har valts för 
att höra till de mest använda i respektive land vid de två tidpunkter som tjänar som 
huvudsakliga jämförelsepunkter, början av 1920-talet och tiden kring 1980. Det bör 
göra dem jämförbara.

Att kalla det som i själva verket är en skolboksdiskurs för en skoldiskurs är 
naturligtvis inte invändningsfritt, än mindre att tala om litteraturstudiets funktioner 
eller plats i en plan för socialt lärande på grundval av ett sådant material. Författaren 
eller redaktören och förlagen spelar en roll för skolböckers innehåll och utform
ning. Och ett sådant material kan inte användas för slutsatser om hur texterna 
användes i klassrummen och undervisningens faktiska effekter. Det låter sig 
emellertid rättfärdigas på flera vis; både teoretiskt och empiriskt. Skolböcker utgör 
normalt en transposition till en omedelbart gripbar nivå av en läroplan.87 Det som 
är fokus för intresset är skolinstitutionen, och när böckerna som här hör till de mest 
använda i skolorna innebär det att institutionen som helhet har bedömt dem som 
adekvata och givit dem sitt godkännande. Men läroböcker är också normalt av stor 
betydelse för vad som faktiskt sägs och görs i klassrum.88

Materialet

De litteraturantologier och litteraturläroböcker som har kommit till användning 
redovisas nedan med angivande av utgivningsår för första upplagan. När den 
använda upplagan skiljer sig från den, framgår det av det följande.

Översikt av svenska litteraturen, del 1 -4, red. av Richard Steffen (Första uppl. del 
1-5, 1906-1908)
Richard Steffen: Svensk litteraturhistoria fö r  den högre elementarundervisningen 
(1904)

85 F ö r d essa  tv å  begrepp  se N orden fe lt 1982, s. 89 f  respek tive  F urberg  1982, s. 120 ff.
86 K ring  1980 v a r den  svenska gym nasiesko lan  och  lärom edelsp roduk tionen  fö r den  stark t 
d ifferen tierad . D et lärom edel som  rep resen te ra r S verige 1980 är d å  u ttryck ligen  avse tt för 
dess 3- och  4 -å rig a  lin jer, in te  fö r de k o rta re  d irek t y rkesfö rberedande linjerna.
87 L undgren  1979, s. 21, E ng lund  1986, s. 129; se även  M ark lund  1987, s. 241-242.
88 Se G ustafsson  1982, S elander 1988, Ju h lin  S vensson  1995; Johnsen  1993, s. 176 f.
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Svensk litteratur från Bellman till våra dagar i urval fö r  den högre undervisningen, 
del 1-2, red. av Josua Mjöberg (1917-1919)
Ur reformations- och stormaktstidens litteratur, red. av JosuaMjöberg (1922); Ur 

frihetstidens litteratur, red. av Josua Mjöberg (1922)
Josua Mjöberg: Svensk litteraturhistoria fö r  den högre undervisningen (1927) 
Läromedlet Dialog. Treårssvenska, av Hugo Rydén m.fl. (1977-1982):
Från Bibeln till Blanche (1977), Från Dickens till Delblanc (1979), 1900-talsbe- 
rättare (1978), Dikter fö r  vår tid (1977)
Litteraturorientering fö r  gymnasieskolan (1977)
Språk och litteratur. Studiebok, del 1-3 (1978)
Studiehäften (1982)
Morceaux choisis des auteurs franga is du moyen åge ä nos jours (842-1900) 
préparés en vue de la lecture expliquée, red. av Charles-Marc Des Granges (1910) 
Charles-Marc Des Granges: Histoire de la littérature frangaise ä I ’usage des 
classes de lettres et des divers examens (1910)
André Lagarde & Laurent Michard: Les grands auteurs frangais du programme, 
XVI:e -  XX:e siécle (1949-1962)

Sammanlagt omfattar materialet ca 6.300 sidor primärtext och ungefär 2.600 sidor 
sekundärtext.

Urvalet

Det finns i princip två systematiska sätt att komma fram till en någorlunda 
välgrundad uppfattning om vilka litteraturantologier och läroböcker som var de 
mest använda i läroverken vid en viss tidpunkt och därmed kan betraktas som 
representativa för en av skolinstitutionen accepterad diskurs om litteratur. Det 
säkraste men också mest tidskrävande är för Sveriges del att gå igenom de enskilda 
läroverkens årsredovisningar, där det brukar anges vilka läroböcker som använts 
under läsåret. Tillvägagångssättet är dock inte ens för Sveriges del användbart 
längre än fram till gymnasiereformen 1965, då redovisningsplikten upphörde. Det 
andra sättet, som är giltigt för båda länderna, är att gå efter antalet utgivna upplagor 
närmast före den tidpunkt det gäller, spårat via bibliografier. Även här stöter man 
på svårigheter. Nationalbibliografierna är långt ifrån fullständiga när det gäller 
skolböcker och deras olika upplagor eller tryckningar,89 och antalet upplagor säger 
inte något entydigt om spridningen eftersom upplagestorleken varierar. Den väg jag 
har valt kan kallas ett resonerande mellanting .Urvalet grundar sig på en genomgång 
av bibliografier, kompletterad med andra uppgifter om faktisk spridning i skolan.

För Frankrike ingår en antologi plus handbok för respektive tidpunkt, för 
Sverige ett läromedel för 1980 och två för 1920.

Med läroböcker har det länge varit så, att när en bok en gång fått en stark

89 D en  franska  n a tiona lb ib liog rafin  B ibliographic de  F rance  fö rtecknar e fte r 1940-talet 
överhuvud taget in te  nya u pp lago r av lä roböcker (uppgift från  A lain  C hopp in  v id  Institu t 
N ationa l de R echerche  Pédagog ique, Paris, ansvarig  fö r lä roboksp ro jek te t E m m anuelle).
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ställning i skolan har den sedan också behållit den under lång tid, flera decennier. 
Så är fallet med de litteraturläromedel som representerar en fransk skoldiskurs och 
i viss mån också med det som undersökts för Sverige kring 1980. De kan med fog 
antas höra till de mest använda vid respektive tidpunkt, men har också haft en stark 
ställning under en längre tid före eller efter den aktuella tidpunkten. För att 
undersökningen av texterna för litteraturundervisning i det svenska gymnasiet vid 
början av 1920-talet också skulle kunna belysa en längre tidsperiod har jag valt att 
låta Sverige 1920 representeras inte av en utan två då konkurrerande skolantologier, 
som båda kan betecknas som representativa för en skoldiskurs under 1920-talet. 
Den ena hade vid början av 1920-talet framtiden för sig, den andra inte. I 
undersökningen ingår också de litteraturhandböcker som författats av respektive 
antologiredaktör, trots att den ena av dessa handböcker kom ut först 1927. Den 
senare, som författats av en av Modersmålslärarnas förenings ledande män, kan 
antas vara representativ för ett sätt att tala om litteraturen som accepterats av 
institutionen även före 1927.

Sverige kring 7 920

Början av 1920-talet tycks ha inneburit en brytningstid när det gäller svenska 
gymnasieantologier. Då var fortfarande litteraturantologier som kom i sin första 
upplaga på 1880- och 1890-talet i bruk i läroverken, t.ex. Emil Hildebrand med 
fleras Läsebok i svensk litteratur.90 Under de 15-20 första åren efter läroverksrefor- 
men 1905 hade emellertid litteraturhistorikern och skolmannen Richard Steffens 
Översikt av svenska litteraturen en central position både såtillvida att den omnämns 
som ett standardverk, utkommer i flera upplagor och har en mycket stark ställning 
i årsredogörelserna.91 Josua Mjöberg, docent i stilistik, skolman och förgrundsfigur 
i den 1912 grundade Modersmålslärarnas förening, gav så 1917-1919 ut Svensk 
litteratur /-//, en antologi av modernare typ som mycket snabbt fick en stark 
ställning. Redan 1920 användes den av nästan 40% av eleverna i Lars Brinks 
undersökning och var näst mest använd efter Steffens. Sin starka ställning tycks den 
ha behållit till långt in på femtiotalet.92 För de litteraturhistoriska läroböckerna ger 
Brinks undersökning vid handen att Richard Steffens litteraturhistoria kring 1920 
användes av en stor majoritet av eleverna. Josua Mjöbergs litteraturhistoriebok,

90 B rink  1992, s. 197. F örsta  uppl. 1897-1898; sista  u tgåvan  1919 hade H ja lm ar A lv ing  som  
huvudredaktör.
91 I L ars B rinks undersökn ing  av å rsredogö relserna  dom inerar den  k la rt i de undersök ta  
sko lo rna  1910. 1920 var den  den  van ligaste  e lle r näst van ligaste  an to log in . 1930 och  1940 
uppgavs den  fo rtfarande användas av 25 respek tive  20%  av e leve rna  i sko lu rvale t (B rink  
1992, s. 205).
92 Se B rink  1992, s . 211. M j Öbergs huvudan to log i fo rtsa tte  a tt tryckas i rev iderade  versioner 
in p å  1950- och  1960-talet. Senare upp lago r av Svensk littera tur  k om  så sm ån ingom  att 
innefa tta  också  frihe ts tidens litteratur, och  verke t sträck te  sig  i sin  sista  upp laga  1952 fram  
till och m ed  förfa tta ren  H arry  M artinson . I en  om arbe tad  u pp laga  m ed  tite ln  Svensk  
littera tur m ed  inslag av  broderfolkens (1-3) tryck tes den  ända fram  till d e t nya  gym nasiets 
tid, 1965.
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som kom 1927, var redan 1930 en stark konkurrent till Steffens. Tio år senare 
delade Mjöberg istället den ledande positionen med Hjalmar Alvings litteraturhis
toria, med ett knappt försteg för den senare.93

Det ena material som fått representera en svensk tjugotalsdiskurs är följaktligen 
Richard Steffens antologi Översikt av svenska litteraturen 1-494 och hans handbok 
Svensk litteraturhistoria, (här 4. uppl. 1917). Det andra är Josua Mjöbergs littera
turantologi Svensk litteratur från Bellman till våra dagar (I-II), kompletterad med 
samme redaktörs Ur reformations- och stormaktstidens litteratur och Ur frihetsti
dens litteratur samt Mjöbergs handbok Svensk litteraturhistoria.

Frankrike 7 920

Den antologi för gymnasiestadiet som att döma av antalet upplagor bör ha haft den 
största spridningen i fransk gymnasieundervisning under perioden 1910-1930 och 
därför fått representera Frankrike 1920 bär titeln Morceaux choisis des auteurs 
frangais du moyen åge ä nos jours (842-1900) préparés en vue de la lecture 
expliquée. Den har redigerats av Charles-Marc Des Granges, litteraturhistoriker 
och skolman liksom de svenska redaktörerna95 och aktiv även utanför en snävt 
definierad vetenskaplig och läroverksvärld liksom Josua Mjöberg. Charles-Marc 
Des Granges disputerade 1897 på ett ämne med anknytning till den dramatiska 
genren, och även senare rörde hans vetenskapliga publikationer främst dramat. Han 
var lärare vid flera renommerade Parisläroverk men undervisade också vid privat- 
och kvällsskolor, gav ut ett antal verk avsedda för skolan och blev 1929 redaktör för 
förlaget Hatiers skolutgivning; grundade på 1920-talet två modersmålspedagogis- 
ka tidskrifter och blev inbjuden att föreläsa vid amerikanska universitet som 
Harvard och Columbia.

Des Granges antologi kom ut 1910 och fortsatte att ges ut åtminstone fram till 
1949, med smärre nytillskott av antologiserade texter. Den har med andra ord haft 
ungefär samma livslängd som Josua Mjöbergs antologier i Sverige, 40 år. Den har 
dock undergått betydligt mindre förändringar än Mjöbergs. Skillnaden mellan 
upplagorna består bara i att texter från ett antal författare från slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet under decenniernas lopp beretts utrymme. Inga äldre texter 
har för den skull fått utgå. Den upplaga av antologin som jag har undersökt är den 
nionde från år 1917.

Ännu längre livslängd har den litteraturhistorielärobok haft som Des Granges gav

93 B rink  1992, s. 63.
94 D en  fö rsta  upp lagan  från  1906-1908 v a r uppdelad  i fem  delar; den  ja g  använt, som  
tryck tes om  fram  till 1924, i fyra. D e u tgåvo r som  har använ ts är fö r fö rsta  de len  3. uppl. 
1919; andra delen  3. uppl. 1923, tred je  de len  2. uppl. 1918 och  fjärde  delen  2. uppl. 1919. 
E n ny fem te del i S teffens serie  Ö versik t av  svenska litteraturen, ej d irek t avsedd  fö r 
sko lb ruk  och om fa ttande  tiden  1900-1920, kom  ut 1921.
95 D vs., m ed  B asil B ernste ins te rm ino log i, verksam  både inom  en p rim är kontex t, en 
om kon tex tualiseringskon tex t och  en  sekundär kontex t. B ernste in  (1990) p åpekar a tt d e t i 
m o d em  tid  är sä llsyn t a tt de som  p roducera r ”the o rig inal d iscourse” sam tid ig t också  är 
v erk sam m a v id  dess om kon tex tualisering .
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ut 1910, Histoire de la littératurefrangaise å I ’usage des classes de lettres et des divers 
examens.96 Jag har använt den 21 :a upplagan/tryckningen från 1923; boken kom ut 
i mer än 40 upplagor fram till 1949. Därefter omarbetades den av J. Boudout, 
inspecteur général de l’lnstruction Publique, och kom med författarnamnen Des 
Granges-Boudout ut i ytterligare ett tiotal upplagor fram till mitten av 60-talet.

Sverige 1980

Sverige kring 1980 representeras av läromedel spaketet D/a/og Treårssvenska, som då 
och åtminstone fram till slutet av decenniet var mycket använt i litteraturundervis
ningen på den svenska gymnasieskolans tre- och fyraåriga linjer. Under första hälften 
av 80-talet tycks det ha varit det ledande läromedlet. Bakom det står ett författarteam 
om sex personer som alla har lärarbakgrund: Hugo Rydén, Gunnar Stenhag, Dick 
Widing, Lennart Husén, Runo Lindskog och Lars Melin. Lars Melin är nordist, 
verksam vid Stockholms universitet. Lennart Husén har länge haft ett ben inom 
skolvärlden och ett inom förlagsvärlden och är sedan 1960-talet medförfattare till ett 
stort antal läromedel, särskilt inom samhällskunskap. De övriga var när läromedlet 
kom ut och åtminstone några år framåt lärare i svenska på gymnasiet och/eller 
grundskolans högstadium, Gunnar Stenhag då eller något senare metodiklektor i 
svenska. I läromedlet ingår fyra antologier: Från Bibeln till Blanche, Från Dickens 
till Delblanc, 1900-talsberättare och Dikter fö r  vår tid, handboken Litteraturorien
tering, tre studieböcker med titeln Språk och litteratur 1-3 samt lärarhandledning. 
Separata studieanvisningar finns också. De olika delarna kom ut 1977-1982.

Frankrike 1980

För en fransk skoldiskurs kring 1980 står André Lagarde och Laurent Michards Les 
grands auteurs frangais du programme (del 2-6, XVF.e -  XX:e siécle), studerad i 
upplagor från tiden före 1985, för 1900-talsdelen 1973 års upplaga tryckt 1983.

Denna kombinerade antologi och litteraturlärobok hade kring 1980 länge haft 
en alldeles speciell ställning i litteraturundervisningen i det franska gymnasiet. 
Åtminstone sedan 60-talet hade den i skolkretsar uppfattats som den bok där man 
finner Den franska litteraturen -  alla viktiga texter och allt man bör veta om dem 
och deras bakgrund.97 Titeln Les grands auteurs frangais du programme kan

96 K onkurren te r som  v id  bö rjan  av 1920-talet hade g å tt u t i större an tal exem p lar är R ené 
D oum ics resp . G ustave L ansons H isto ire de  la littérature fran ga ise  (470 .000  resp. 180.000 
ex. m ot D es G ranges 40 -50 .000  ex.). B åda  ä r  em ellertid  15-20 år ä ldre än D es G ranges, från  
1888 resp. 1894. D oum ics bo k  tycks in te  h a  överlev t 20-talet, L ansons som  tryck ts om  in 
i v åra  dag ar är främ st e tt verk  fö r un iversite tsn ivån . (U ppg ifterna  om  spridn ing  v id  början  
av 1920-talet från  V andérem  1923, s. 22, 26, 32.)
97 Se t.ex. H am on  & R otm an 1984, s. 101; K uentz 1972, V ernier 1974, B illard  1988. D en  
sistnäm nda u p pger att L agarde  och  M ichard  1988 hade c irka  60%  av litte ra tu rläroboks- 
m arknaden . V erket har em elle rtid  u nder sin  långa  liv stid  h aft svacko r i popularite ten , 
särsk ilt u n d e r den  struk tu ra listiska  vågen  i slu te t av 60- och  början  av  70 -ta le t då  den  stod 
fö r a llt som  m an  vände sig m ot i debatten  kring  litte ra tu runderv isn ingen  (se D osse 1992, del 
2, s. 431-432).
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däremot förefalla obekant för många. Den brukar kallas kort och gott le Lagarde- 
Michard.

De första delarna med medeltidens respektive 1500-talets litteratur kom ut 
första gången 1948-1949. Andra delar kom i början av 50-talet med ett århundrande 
i taget och 1962, nästan ett decennium efter 1800-talsdelen, kom slutligen också 
1900-talsdelen. Sedan dess har böckerna kommit ut i ett stort antal upplagor. 
Illustrationer, så småningom i färg, har tillkommit, och 1900-talsdelen har i två nya 
utgåvor från 1973 och 1988 utökats och något förändrats. För övrigt är den enda98 
förändringen under dess långa livstid att i upplagorna från tiden efter 1984 har vissa 
ändringar gjorts ifråga om arbetsuppgifterna.

Redaktörerna André Lagarde och Laurent Michard var när verket började ges ut 
lärare vid elitläroverken Louis-le-Grand och Henri IV i Paris, i de specialklasser där 
eleverna efter studentexamen förbereder inträdesproven till elithögskolor som 
École Normale Supérieure och École Polytechnique. Vid slutet av 60-talet hade 
båda avancerat till den statliga utbildningsadminstrationens högsta skikt, den 
lilla och mäktiga högsta skolinspektörskåren (les inspecteurs généraux).

Urval inom  materialet

För Frankrike täcks alltså i princip hela perioden 1920-1980 av de två läromedel 
som studerats, även om naturligtvis också andra tänkbara kandidater finns för den 
mellanliggande perioden. För Sveriges del innebär Annica Danielssons (1988) 
undersökningar av tre gymnasieantologier från perioden 1945-1975 att j ämförelser 
med material från en mellanperiod kan göras.

Ett visst urval inom materialet har gjorts. Primärtexter från tiden före 1500-talet 
ingår inte i undersökningen annat än i det svenska 1980-talsmaterialet. Skälet är en 
önskan att göra materialet så jämförbart som möjligt med avseende på den 
tidsperiod som skolans texturval täcker.99 Av samma skäl ingår inte bara Josua 
Mjöbergs huvudantologi Svensk litteratur från Bellman till våra dagar I-II utan 
också hans små antologier med äldre texter Ur reformations- och stormaktstidens 
litteratur och Ur frihetstidens litteratur i materialet.

Metoden
Skola och undervisning är kulturella fenomen. Den som undersöker ett kulturellt 
fenomen måste försöka att inte ta det som i själva verket är ett resultat av en viss 
social omgivning och en viss historia för det naturliga. För att nå en fördjupad

98 M ed  ett undantag : sju ttonhundrata lsdelen  u tökades i upp lagan  från  1985 m ed  ett tv å  sido r 
lång t u tdrag  u r  C hoderlos de L aclos b rev rom an  Les lia isons dangereuses.
99 I det k rono log isk t u pp lagda  litte ra tu rstud ie t i F rankrike  ing ick  stud ie t av m edeltidens 
litte ra tu r i ku rsp lanen  fö r läroverkets högre  avdeln ing  k ring  1920, därem ot in te  1980. I 
S verige fö resk revs v id  den fö rsta  tidpunk ten  stud ium  av m edeltidens litte ra tu r i det 
fy raåriga  gym nasie ts fö rsta  ring ; i den  treåriga  svenska gym nasiesko lan  kring  1980 skulle  
litte ra tu r från  tiden  före  1700-talet studeras i å rskurs ett. K onkret innebär insk ränkn ingen  
att s. 1-127 i D es G ranges an to log i u teslu tits  v id  undersökn ingarna . P å  m otsvarande vis 
ingår den  fö rsta  av L agarde-M ichards sex de la r överhuvud taget in te  i m ateria let.
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förståelse av skolans tal om litteratur krävs att variationer och skillnader uppmärk
sammas, som sedan kan utforskas ytterligare och i bästa fall knytas till andra 
skillnader i en kontext. Man måste försöka se med nya ögon, och för det krävs att 
man ställs inför något som kan erbjuda skillnader, kontraster.100 Två huvudstrate
gier står då till buds: att förflytta sig i tiden eller i rummet. Valet mellan dem blir 
beroende av övergripande teoretiska överväganden. När man har skäl att misstänka 
att tidsdimensionen spelar förhållandevis liten roll -  eller kanske alltför stor roll, så 
att de företeelser som ställs bredvid varandra har mycket litet gemensamt -  är den 
andra strategin att föredra. En undersökning av skolans tal om litteratur kan 
förvisso utformas som en enbart historisk jämförelse. Men eftersom specifikt 
nationella sociokulturella förhållanden kan påverka det undersökta kan kontrasten 
då bli onödigt liten, och drag som skulle kunna bidra till att fördjupa förståelsen 
kanske inte alls uppmärksammas. I undersökningen har jag därför kombinerat 
tids- och rumsstrategin. De nationella omgivningarna och tidpunkterna har valts 
för att kunna erbjuda både likheter och skillnader: erbjuda kontraster -  och 
därmed ge forskaren möjlighet att se sådant som annars inte skulle ha upp
märksammats -  men samtidigt ändå vara jämförbara.

Vid början av 1900-talet reformerades både det svenska och det franska läro
verket. Både reformen i Frankrike 1902 och den i Sverige 1905 var uttryck för en 
strävan att minska latinets dominerande ställning i sekundärundervisningen och 
innebar en uppdelning av läroverket i en lägre och en högre avdelning. Litteratur
studiet hade i båda länderna sedan en tid tillbaka sin plats inom ett från andra ämnen 
utskilt modersmålsämne. Den första jämförelsepunkten, början av 1920-talet, har 
valts med tanke på att det då i båda länderna gått 15-20 år sedan en likartad 
gymnasiereform kom till stånd och en eventuell ny sekundärundervisning rimligen 
haft tid att sätta sig, finna sina former och accepterade texter. Den andra jämförel
sepunkten, tiden kring 1980, har valts för att ligga nära vår egen tid, och därmed ge 
så stor kontrast som möj ligt, samtidigt som den för Frankrikes del tidsmässigt ligger 
före de för litteraturstudiets inriktning styrande nyheter som de nya reglerna för 
studentexamens utformning (1984) innebar.

Karakteristiska drag och gem ensam m a frågeställningar

Hur förhåller sig primärtexturvalets karakteristika i de olika litteraturantologierna 
till analysen av ett modernt litteraturbegrepp? I arbetets andra del redovisas en 
delstudie som vill ge svar på den frågan. Metodfrågor som gäller den tas upp där och 
i bilaga 2.

Läsningen och analysen av texterna i övrigt har i huvudundersökningen till stor 
del skett i en induktiv-deduktiv pendelrörelse. I enlighet med principen om att se 
med nya ögon, vara öppen för det oväntade, har genomgången av textmaterialet från 
respektive land och tid i ett första moment skett på så vis att jag sökt läsa ”förutsätt
ningslöst”, dvs. utan att leta efter något bestämt noterat främmande eller iögonen

1(10 Jfr  M arc  B loch  1928 en lig t B arb ie r 1995. (Jäm för också  d iskussionen  av närhet-d istans 
till det undersök ta  i H allberg  1997, E hn  & K lein  1985.)
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fallande drag hos texterna och textsamlingarna. Hur bör de förstås, vad kan de stå 
för? I ett andra moment har rörelsen varit deduktiv och kontrollerande: är detta 
något specifikt för just denna text/dessa texter? Finns det kanske även annat i texten/ 
texterna som utgör ett exempel på, hör hemma under samma kännetecknande drag? 
Tillvägagångssättet har stora likheter med det som har kallats abduktion, där ett 
enskilt fall tolkas med hjälp av en övergripande hypotes som, om den vore riktig, 
skulle förklara fallet i fråga, och tolkningen sedan styrks genom nya iakttagelser.101

Ett antal brett formulerade frågor som rör litteraturuppfattningen och litteratur
studiets funktioner har emellertid ställts till alla material:
• Hur struktureras och organiseras urvalet ur en litterär diskurs?
• Vad kännetecknar urvalet av primärtexter -  vilken sorts texter är det som räknas 

som litteratur?
• Vilken är litteratursynen i sekundärtexterna? Hur perspektiveras litteraturen?
• Vilket eller vilka värden inkarnerar litteraturen och litteraturstudiet?
• Hur är primärtexterna tänkta att studeras?
• Vilken roll skulle ett litteraturstudium som faktiskt äger rum på det viset spela i 

en planlagd överföring av erfarenheter mellan generationerna, dvs. i en läroplan?

De resultatredovisande kapitlen i arbetets tredje del har strukturerats efter dessa 
frågor. Alla de första frågorna har relevans för slutsatser om en litteraturuppfatt
ning: sättet att strukturera och organisera de litterära texterna säger också något om 
litteraturuppfattningen.

Ytterligare en gemensam fråga, en som uppstått först under läsningen av materialet, 
har varit: Hur förhåller sig primärtexturvalets karakteristika till metadiskursens? 
Skiljer de sig åt, eller framstår de som parallella, ensartade diskurser?

Slutligen har varje litteraturantologi undersökts som textuell helhet, dvs. ifråga 
om det sätt att organisera textburen erfarenhet som den själv är ett exempel på och 
de innebörder som relationerna mellan de meningsbärande elementen fäller ut.

Konfrontationen med det främmande kan leda till att man ser det man annars inte 
skulle ha sett. Ett induktivt närmande till det studerade innebär möjlighet till nya 
upptäckter. Det är principer som har varit vägledande för undersökningen av 
skoldiskurserna och tillvägagångssättet vid läsningen av texterna, och som jag 
håller för sanna. Lika sant är det emellertid att det är svårt att se det man inte letar 
efter. Att läsa förutsättningslöst är omöjligt; det finns alltid sådant man tar för givet. 
I praktiken har noterandet av det främmande eller iögonenfallande fungerat som en 
heuristisk metod i undersökningens första skede, och många av de gemensamma 
frågorna ovan innebär en stark styrning av uppmärksamheten. Hypoteser om 
kännetecknande drag från läsningens första skeden har prövats genom förnyad 
läsning och analys och alternativa hypoteser har ställts upp och prövats. Men 
frågorna om vad som kännetecknar primärtexturvalet och litteratursynen är helt och 
hållet öppna frågor och lämnar alltså spelrum för det som forskaren trots allt tar för

101 Se t.ex. A lvesson  &  S köldberg  1996, s. 42  ff.
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givet. Ett sådant förgivettagande kan jag nämna här, eftersom det inte är omedvetet. 
Litteratur är genus maskulinum. Det som räknas som litteratur är huvudsakligen 
texter författade av män, inte av kvinnor, och i uppfattningar om varför det är 
litteratur finns inslag som pekar mot värden knutna till det manliga, inte det 
kvinnliga. Det kommer i fortsättningen bara att nämnas i förbigående. Säkert finns 
andra, omedvetna förgivettaganden. Fördelarna med tillvägagångssättet har ändå 
tyckts mig uppväga nackdelarna.

En läsning, analys och tolkning av texter för litteraturundervisning

Arbetet är en analys och tolkning av texter för litteraturundervisning. Det gäller 
huvudundersökningen, men delvis också avhandlingens fjärde del där jag lyfter 
blicken från texterna. Materialet utgörs där delvis av läroplansdokument.

Begreppet tolkning kommer här in på flera nivåer och med varierande innebör
der.

Redan läsningen av en vanlig text i vanlig mening kan sägas inrymma en 
tolkande aktivitet. För att uppfatta nyanser hos utsagor -  som skillnaden mellan 
”Förbjudet att beträda gräsmattan” och ”Man får inte gå på gräset” -  krävs en mer 
avancerad aktivitet av samma språkligt tolkande slag, där tilldelandet av betydelser 
är ett problem som inom språkvetenskapen ses som tillhörande stilistiken. Tolkning 
är emellertid ett begrepp som väl illustrerar Wittgensteins tes om begrepp som rep 
sammantvinnade av olika fibrer. Inom samhällsvetenskapen brukar tolkning syfta 
på endera av två andra och inbördes ganska olika ting. Det ena är det grundläggande 
fenomenet att mänskligt kunskapssökande och -byggande förutsätter att den 
kunskapssökande ser något som något, uppfattar en helhet som en anka snarare än 
en hare till exempel (och alla de följder som konstaterandet att det finns ett sådant 
grundläggande fenomen har). Det andra avser tolkning av givna data, t.ex. kvanti
tativa sådana, i relation till något de säger någonting om. Allt detta är exempel på 
tolkande aktiviteter, och alla typerna ryms inom ramen för mitt arbete. Det mest 
uppenbara exemplet på tolkning av den fundamentala art där man ”ser något som 
något” är min tolkning av textsynen i de franska skoldiskurserna. Att jag ser 
arbetets yttre ram, dvs. den slags kunskap som är arbetets mål, som tolkande och 
tolkningsfenomenet som grundläggande för verksamheten bör ha framgått genom 
arbetets syfte och tidigare resonemang.

Tolkningen inom arbetet är dock i stor utsträckning av det sist nämnda slaget. 
Huvudundersökningens ”data”, som är ett resultat av närläsning och analys av 
texter, har tolkats med avseende på vad de säger om en litteraturuppfattning och 
som ett inslag i en skoldiskurs; litteraturuppfattningarna, skoldiskursernas karak
teristika och det rekommenderade sättet att studera litteraturen med avseende på 
vad de säger om skolans tal om litteratur. Den tolkning av språkliga utsagor och 
språkliga fenomen som ytterst ligger till grund för dem är normalt inte av särskilt 
avancerat slag. Vid läsningen av dokument av olika slag i del IV har utsagorna 
tolkats med avseende på vad de säger om ett sätt att tänka kring utbildningens och 
undervisningens mål.
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Litteraturläroböckerna och övriga sekundärtexter har lästs i avsikt att finna 
tämligen direkta utsagor som rör litteratursynen -  om vad som är litteraturens 
väsen eller kärna, hur den bör förklaras, vad som kännetecknar litteratur och gör 
det till något värdefullt. Men de har också analyserats med avseende på vad de 
indirekt säger om detta. Texternas teman, dvs. återkommande drag på olika nivåer 
i textväven, har då varit viktiga. Både vad som tas upp, sättet att tala om detta och 
t.ex. sättet att strukturera ett stoff har haft betydelse för slutsatser om en 
perspektivering av litteraturen, som är ett uttryck för en syn på litteraturen och 
dess värde. Sättet att analysera text har lingvistiska inspirationskällor, och jag ser 
det så att de betydelser jag finner kan knytas till själva texten, inte till en 
upphovsmans avsikter eller en läsares uppfattningar. Med en term hämtad från 
Mats Furberg (1982) ser jag dem som participantneutrala.

De drag hos texterna som utgjort grundvalen för slutsatserna redovisas och 
exemplifieras grundligt. Måhända alltför för grundligt, eftersom man måste välja 
mellan ofullständighet och oläslighet. Jag har velat styrka analysen och tolkning
arna genom belägg, exempel och hänvisningar till passager i de lästa texterna, det 
vill säga ge andra möjlighet att följa mig i spåren och bedöma slutsatsernas 
rimlighet. Det har ibland gjort att min egen text kommit allför nära oläslighetspolen.

Textanalys och kvantifiering ser jag inte som oförenliga tillvägagångssätt för 
att få svar på frågor. Undersökningen av vad som räknas som litteratur är i stor 
utsträckning kvantifierande; inte bara i del II utan också i del III. Att det finns 
mycket av en viss sorts texter i urvalen för skolan har varit viktigt för slutsatserna 
om vad som räknas som litteratur.

Tidigare forskning kring äldre litteratururval för skolbruk har ofta fokuserat 
motiven och de innehållsliga temana i de valda texterna; det fosterländska och 
religiösa innehållet. Min utgångspunkt vid läsningen av primärtexturvalen har varit 
att stoff och motiv i de Litterära texter som förmedlas inte i sig säger något viktigt 
om vilken sorts texter som räknas som litteratur. Det gör de först i kombination med 
ett visst sätt att studera texterna på, det sätt nämligen som betonar just innehållet, 
utan att ifrågasätta det. Innehållsliga drag i de valda texterna hör till vad som 
redovisas, men de har undersökts systematiskt bara i icke-Litterära texter samt för 
det moderna svenska litteratururvalet, där andelen icke-Litterära texter är mycket 
liten.102

En text, slutligen, är med en textsyn som bottnar i Ferdinand de Saussures 
språksyn en uppsättning relationer mellan meningsbärande enheter. Det betyder att 
ett urval ur en litterär diskurs som i en skolantologi har strukturerats och organise
rats med hjälp av någon princip kan läsas som en textuell helhet. I den helheten kan 
då också ingå sekundärtexter av olika slag som kommentarer, ordförklaringar och 
påpekanden i fotnoter, instuderingsfrågor etc, liksom meningsbärande enheter som

102 K ontrasten  m ellan  det svenska  tjugo tals- och  å ttio ta lsm ate ria le t ifråga  om  både L itterära  
och  icke-L itte rä ra  tex ters m otiv  och  tem an  har dock  i e fterhand  g jo rt m ig  övertygad  om  att 
vad  som  väljs u t och  vad  som  väljs b o rt i både  ä ld re  och  nyare  sko lan to log ier är beroende 
av u tom litte rära , pedagog iska  hänsyn , där tex ternas innehåll in te  är oviktig t.
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är ickespråkliga: bilder. I min läsning av antologierna som textuella helheter, där de 
granskas med avseende på sättet att organisera textburen erfarenhet och den 
innebörd relationer mellan delar i en helhet ger, finns mycket starka inslag av 
meningstolkning. Avsikten har i dessa korta avsnitt uttalat varit att gå bakom en 
ytnivå, söka dolda innebörder hos texter som är texter för litteraturundervisning. 
Men även här redovisar jag grundligt vad jag bygger tolkningen på. Angreppssättet 
bygger delvis på den inriktning inom bok- och läshistoria som ser la mise en page 
och la mise en texte -  texters materiella utformning -  som viktiga att studera för att 
förstå boken som en slags ”apparat, maskin, psykologiskt redskap som framkallar 
vissa bestämda och komplexa erfarenheter i läsarens psyke”.103

Sammanfattningsvis: jag läser, analyserar och tolkar texter, men den uppfatt
ning av innebörden hos texternas utsagor jag söker och finner är oftast sådan att 
den utan större svårigheter bör kunna delas av andra kompetenta läsare av samma 
texter. Läsningen av texterna syftar i huvudundersökningen till att ge underlag för 
slutsatser om en litteraturuppfattning och litteraturstudiets potentiella funktio
ner. Litteraturuppfattningarna, skoldiskursernas karakteristika och de potentiella 
funktionerna tolkas sedan med avseende på vad de säger om skolans tal om 
litteratur, dess karaktär och plats i en överföring av erfarenhet mellan generatio
nerna. Hela tiden söker jag ge andra möjligheter att bedöma tolkningars och 
slutsatsers rimlighet. Målet är att de skall ses som rimliga även av andra.

103 M artin  1995, s. 250. -  E tt m ycket ty d lig t exem pel på  den  m a terie lla  u tfo rm ningens 
betydelse  u tgö r övergången  m ellan  den  y ttre  fo rm en  volum en  och  codex  fö r längre texter. 
L äsn ingen  av en  bokru lle  tillä t b ara  en  långsam t fram åtsk ridande läsn ing  av texten , 
bokstav ligen  en  ”fram ru lln ing” av den  i läsarens m edvetande, in te  en  läsn ing  där m an går 
fram  och  tillbaka  fö r a tt jäm fö ra  uppg ifter e lle r söka referenser.
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Litteraturbegreppet i svenska 
och franska skolantologier 
kring 1920 och 1980

MED KONSTNÄRLIGT VARDE

9

(essä, självb iografi, 
resesk ild ring ...)

FAKTA -----------------

”fack litte ra tu r”

”skön littera tu r” 

--------------  FIKTION

”lågsta tusfik tion” ,
”triv ia llitte ra tu r”

UTAN KONSTNÄRLIGT VARDE

Hur förhåller sig urvalet ur en litterär diskurs i de två ländernas gymnasieantologier 
till den analys av ett modernt svenskt litteraturbegrepp som jag presenterade i 
avhandlingens första del och som återges på nytt här ovan? Är det distinktioner som 
fiktion-fakta respektive med-utan konstnärligt värde som har varit viktiga och fått 
skilja ut litteratur från icke-litteratur vid förmedlingen av ett antal primärtexter? 
Skiljer sig urvalet åt mellan länderna och över tid i det avseendet?

Både kring 1920 och kring 1980 kan fiktionstexter med (anspråk på) högt 
konstnärligt värde antas vara centralt litterära texter, om skolan har del i åter
skapandet av perceptioner rörande litteratur som stämmer med dem jag skisserade 
i del ett. Skolans val bland de huvudgenrer som i analysen förts hit kan också vara 
av intresse. Vilken typ av Litterära texter överväger i en visst land, vid en viss tid? 
Än intressantare är närvaron eller frånvaron av texter från andra delfält. Texter i 
genrer som förts till figurens övre vänstra fält (reseskildringar, brev etc) förekom
mer i svenska skolantologier. Gäller detsamma för Frankrike, och i vilken utsträck
ning förekommer de? Och hur skall man förklara deras närvaro? Är de enskilda 
valda texterna sådana att de liknar fiktion stexter, eller har valet kanske gj orts utifrån 
helt andra kriterier än genretillhörighet och distinktioner som fiktion-fakta, konst-
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icke konst? Handlar det om en kvarleva från en äldre uppfattning där vältalighet var 
av större vikt än frågan om realreferens eller inte, som då traderas vidare genom 
skolans urval av texter för förmedling? Eller är deras närvaro en mer skolspecifik 
företeelse -  som har att göra mer med en reglerande diskurs än med en förmed
lande?

Som en första grund för ett svar på sådana frågor har jag i denna delstudie läst 
de antologiserade texterna i de fem litteraturantologiema med distinktionerna 
fiktion-fakta och konst-icke konst som accepterade grundkategorier för att skilja 
mellan texter. Vaije primärtext eller utdrag har bedömts och förts till någon av ett 
antal kategorier för texttyp, utarbetade med utgångspunkt i dessa distinktioner, och 
texttypernas förekomst i antologin har kvantifierats med antalet sidor som mått.104 
Klassificeringen av texterna är gjord ”på individnivå”, dvs. jag har sökt bedöma just 
den text som förekommer i en viss antologiserad textenhet, inte genren eller 
karaktären hos det större verk som texten eventuellt är hämtad ifrån. Detta gäller 
med två undantag: texter som förts till kategorin fiktionsprosa med låg status resp. 
vers med låg status.

Kategorier; kriterier och  bedöm ningar  
vid  klassificeringen a v  prim ärtexter
Vid undersökningen har analysen av litteraturbegreppet i del ett tjänat som utgångs
punkt vid formuleringen av ett antal kategorier för klassifikation av texttyper. 
Huvudkategorierna är vers, versdramatik, prosadramatik, sakprosa, litterär sakprosa, 
fiktionsprosa. Två av dessa har fått parallellkategorier. Vidare har jag funnit tre 
varianter av dubbelkategorisering nödvändiga för att inte göra våld på materialet. Allt 
som allt är de kategorier jag använt mig av vid klassificering och kvantifiering av 
materialet de följande: vers, vers med låg status, versdramatik, prosadramatik, 
fiktionsprosa, fiktionsprosa med låg status, litterär sakprosa, sakprosa', 
oklassificerbar: fiktionsprosaAitterär sakprosa, oklassificerbar: sakprosa/litterär 
sakprosa samt oklassificerbar: vers/fiktionsprosa.105

Kategoriernas konstruktion och relationen till analysen av litteraturbegreppet 
kan beskrivas på följande vis:

Kategorierna vers, versdramatik och prosadramatik bygger helt och hållet på 
yttre form och fångar in texter i klassiska litterära genrer. Texter med sådan form 
kan sägas automatiskt göra anspråk på att höra till vad som längre har räknats som 
litteraturens kärnområde; åtminstone på en position ganska högt upp i en konst
dimension.106 Den dramatiska formen innebär i sig också en fiktionalisering. När

104 K van tifieringen  ger ungefärliga  m ått. Se b ilaga  2 fö r en  närm are  redov isn ing  av resu lta te t 
och  en  redogöre lse  fö r m ätm etoden . Av u trym m esskäl har in te  varje  tex tenhets k lassif ice 
ring  kunnat redovisas.
105 T exter som  förts till sådana dubbelkategorier u tgör ungefår tre  procen t av  hela  m aterialet.
106 D en  b u n d n a  fo rm en  v a r länge  e tt k rite rium  fö r tillhö righe t till L itte ra tu ren  e lle r ”poesin” , 
oberoende av sy ftn ingen  i en  fak ta-fik tionsd im ension  (se b ilaga  1), och  d ram atiken  är en av 
de tre  k lassiska  litte rära  genrerna.
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det gäller verskategorin är emellertid relationen till en fiktion-faktadimension 
problematisk: texter i bunden form kan ofta ses som huvudsakligen verklighets- 
beskrivande.107 Till det har jag inte tagit någon hänsyn vid konstruktionen och 
användningen av kategorin.

Kategorierna fiktionsprosa, litterär sakprosa och sakprosa grundar sig på mer 
än yttre form och utnyttjar fullt ut båda dimensionerna i figuren. För att kunna föra 
en text till en av dessa kategorier krävs bedömningar av skillnader ifråga om 
innehåll, form och stil hos texter som har den yttre formen prosa gemensam. 
Kategorierna fiktionsprosa respektive sakprosa anger motsatta positioner i en 
fakta-fiktionsdimension. Kategorin sakprosa och kategorin litterär sakprosa av
gränsas från varandra genom den ”högre” syftningen för den senare ifråga om en 
konst-ickekonstdimension, och fiktionsprosekategorin skiljer sig från dessa två 
genom positionen i fakta-fiktionsdimensionen.

Kategorin fiktionsprosa med låg status skiljer sig från kategorin fiktionsprosa 
genom sin knytning till en lägre position i konst-ickekonstdimensionen. Inför man 
en uttalad statusdimension måste man emellertid åter bygga på genrebegreppet. 
Underkategorin fiktionsprosa med låg status bygger på genremässiga hänsyn, men 
i detta fall på genrer som inte karaktäriseras genom formella drag utan framför allt 
av en social status. Den kategorin fångar in prosatexter som är hämtade ur deckare, 
thrillers, agentromaner, eller riktar sig till barn och ungdom. Det betyder att 
klassificeringen här inte i första hand är beroende av den enskilda utdragets 
karaktär, utan istället av karaktären hos det verk det (ev.) är hämtat ur: barnbok, 
ungdomsbok etc. Detsamma gäller kategorin vers med låg status, som införts som 
en parallell till fiktionsprosa med låg status. Den avser bamvers och berör endast 
några få sidor i hela materialet.

För kriterier och bedömningar vid kategoriseringen av texter, se bilaga 2.

Resultat
Resultatet av undersökningen redovisas nedan i form av redogörelser för det 
utrymme, mätt i antal sidor, som beretts texter av olika typ i de svenska och 
franska litteraturantologierna vid skilda tidpunkter (diagram 1-5, tabeller i 
bilaga.) De i diagram och tabeller använda förkortningarna för texttyper skall 
utläsas på följande vis:

107 D etta  är e tt p rob lem  som  litte ra tu rteo re tiker o fta  har bo rtse tt från . F ik tiona lite t ses o fta  
som  d e t cen tra la  fö r avgränsn ingen  av ett snävare  begrepp  litteratur, där de  trad itione lla  
gen rerna  epik , d ram atik  och  ly rik  u tgör e tt cen trum . U tsago rna  d ä r re fe re ra r in te  till den  
v e rk liga  världen  u tan  till en  fik tiv  sådan. ”E ven  in  the  sub jec tive  lyric, the T ’ o f  the p oe t is 
a  fic tional, d ram atic  T ” , säger t.ex. R ené W ellek  (1973). M en, sä rsk ilt n är m an  som  W ellek 
sam tid ig t hävdar att d enna litte ra tu ruppfa ttn ing  ä r deskrip tiv , inte norm ativ  -  ink ludera r ” all 
k inds o f  fic tion , even  the w orst novel, the w o rst poem , the w orst d ram a” (W ellek 1973, s. 
86) -  få r m an p rob lem  m ed  a tt jä m k a  sam m an  beg rep p e t ”po em ” e lle r ly rik  m ed  den  syn 
som  gö r a lla  poem  till u tsago r om  en fik tiv  värld . H ur skall m an  se p å  e tt an ta l p la tta  och 
b an a la  u tsago r om  vad  ja g  åt till frukost, m en  m ed  alla  v e rsfö tte r och  rim  p å  rä tt stä lle?  G ör 
den  b u n d n a  fo rm en  d e t till e tt poem , och  därm ed  defin itionsm ässig t till fik tion?
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v(låg) = vers med låg status 
vdr = versdramatik 
prdr = prosadramatik, 
fp = fiktionsprosa
fp(låg) = fiktionsprosa med låg status 
lsp = litterär sakprosa 
sp = sakprosa
vers/fp = oklassificerbar: vers/fiktionsprosa
fp/lsp = oklassificerbar: fiktionsprosa/litterär sakprosa
sp/lsp = oklassificerbar: sakprosa/litterär sakprosa

Sverige 1920

I Richard Steffens antologi Översikt av svenska litteraturen (I-IV) och Josua 
Mjöbergs Ur reformations- och stormaktstidens litteratur, Ur frihetstidens littera
tur samt Svensk litteratur l-Il fördelar sig primärtexterna mellan olika texttyper på 
följande vis:

D iagram  1 
Steffens antologi 

Texttyper 
P rocen t av 1 .650  sidor

Sp/lsp

Fp/lsp

Vers/fp

Sp

Lsp

Fp (låg)

Fp
Prdr

Vdr

V (låg)

Vers

1
■
■
r

D iagram  2 
M jöbergs an to log ier 

Texttyper 
P rocen t av 972  sidor

Sp/lsp

Fp/lsp

Vers/fp

Sp

Lsp

Fp (låg)

Fp
Prdr

Vdr

V (låg)

Vers

1

r=
10 20 4 0 5 0 1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

I Mjöbergs antologier är det tre texttyper som dominerar: vers, fiktionsprosa och 
litterär sakprosa. I Steffens urval tillkommer ytterligare en ganska rikligt represen
terad kategori, versdramatik. Det är en texttyp som saknas helt hos Mjöberg. Hos 
den senare finns några sidor av ett slag som man inte skulle förvänta sig att finna 
i litteraturantologier, sakprosa, och hos Steffen ett något större antal sidor som 
klassificerats som sakprosa/litterär sakprosa. Lågstatusfiktion saknas helt.

Översikt av svenska litteraturen utgörs till nästan hälften av vers. Knappt en 
femtedel av texturvalet utgörs av fiktionsprosa, en något mindre del, ca 17 procent, 
av litterär sakprosa. Drygt tio procent av utrymmet ägnas versdramatik, en mycket 
mindre del, ca två procent, åt prosadramatik. För vi till en samlingskategori ”all
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vers” även versdramatiken, blir relationen vers/prosa 61/39. Speciellt ifråga om 
denna antologi kan det vara rimligt att göra så, eftersom den dramatiska karaktären 
hos de utdrag som förts till kategorin versdramatik ganska ofta är föga markerad. 
Ett exempel är det långa utdraget ur Atterboms läsdrama Lycksalighetens ö. I 
Mjöbergs antologier saknas versdramatik helt, men trots det upptas över hälften av 
utrymmet av vers. Där finns sammanlagt ca 55 procent vers, drygt 20 procent 
fiktionsprosa och knappt 20 procent litterär sakprosa. Relationen vers/prosa är 55/ 
45. Ett utdrag prosadramatik om 18 sidor svarar för de ca två procent av utrymmet 
som ägnas dramat.

De två antologierna är med andra ord mycket lika ifråga om ett urval av texter 
för förmedling. Det som förmedlas är till största delen, ungefär 80 procent, texter 
av en typ som hör hemma inom litteraturens kärnområde: vers, fiktionsprosa och 
i någon mån också dramatik. Av dessa är det en typ som dominerar starkt: texter i 
bunden form, vers. Litteraturbegreppet är emellertid vidare än så. Den litterära 
sakprosan bereds stort utrymme, nästan lika stort som fiktionsprosan. Det är värt 
att understryka, eftersom man ibland kan möta uppfattningen att skolans litteratur
läsning fram till 1950-talet enbart avsåg ”skönlitterära texter”.108 Enstaka texter av 
ren sakprosekaraktär ges också plats. Det som utesluts helt är fiktionstexter utan 
(anspråk på) konstnärligt värde.

Frankrike 1920

Primärtexturvalet i den franska tjugotalsantologin, Charles-Marc Des Granges 
Morceaux choisis des auteurs frangais, fördelar sig på följande vis på de olika 
kategorierna:

Liksom i de svenska antologierna saknas 
lågstatusfiktion helt. Men i den franska 
litteraturantologins urval upptas endast 
ungefär hälften av utrymmet av texter av 
den typ som enligt ett modernt litteratur
begrepp kan föras till litteraturens 
kärnområde. Den rikligast representerade 
texttypen är litterär sakprosa. Texter av 
den karaktären står för mer än 40 procent 
av utrymmet. Sakprosetexter utgör två 
procent; prosatexter som bedömts som 
oklassificerbara: sakprosa/litterär sak
prosa eller fiktionsprosa/litterär sakprosa

o 10 20 30 40 50 60 ut§ör sammanlagt ca fem procent.
Versen upptar en femtedel av utrym

met, versdramatiken drygt en tiondel. Prosadramatiken har större plats än i de svenska 
urvalen, ca åtta procent. Tillsammans gör det ca 20 procent även för dramatiken.

108 Se t.ex. Svensson m.fl. 1996, s. 13-14.

D iag ram  3 
D es  G ra n g e s  an to lo g i 

T ex ttyper 
P ro c e n t av  1 .2 0 8  s id o r
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Fiktionsprosan är i högre grad än i Sverige utesluten ur urvalet ur en litterär diskurs: 
sådana texter utgör bara en dryg tiondel av de förmedlade texterna. Trots det är det 
prosatexter som dominerar stort. Relationen all vers/all prosa är den omvända jämfört 
med de svenska antologierna, 31/69.

Sverige 1980

I de svenska antologier109 som ingår i läromedelspaketet Dialog ser fördelningen på 
texttyper ut på följande vis.

D iagram  4 
D ialogan to log ierna 

Texttyper 
P rocen t av 895  sidor

Sp/lsp

Fp/lsp

Vers/fp

Lsp
Fp (låg)

Prdr

Vdr

V (låg) 

Vers

5 0 6 03 0 4 010 200

Frankrike 1980

I Lagarde och Michards texturval ser 
fördelningen ut på följande vis:

I det franska urvalet ur en litterär dis
kurs kring 1980 upptas drygt 70 pro
cent -  om vi hit räknar också en stor 
del av de texter som fått dubbel- 
kategoriseringen fp/lsp, ungefar tre 
Värdedelar -  av Litterära texter. Vers 
är den kategori som får störst utrymme, 
30 procent, men fiktionsprosan har 
nästan lika stor andel. Prosadramatiken 
utgör liksom 1920 omkring åtta pro
cent, versdramatiken nu endast fyra. 
Liksom kring 1920 är det framför allt

Hälften av utrymmet i den moderna 
svenska antologin upptas av fiktions- 
prosetexter. En tredjedel av den utgörs av 
vers, två procent av versdramatik, åtta 
procent av prosadramatik. Nästan alla 
förmedlade texter, ca 95 procent, hör 
därmed till litteraturens kärnområde. En
dast två procent av utrymmet ägnas litte
rär sakprosa och sakprosa saknas helt. 
Nu finns också lågstatusgenrer represen
terade, om än i liten utsträckning. Utdrag 
ur spännings- och ungdomsroman får två 
procent av utrymmet, bamvers ett par 
sidor. Det är ändå lika stort utrymme som 
den litterära sakprosan får. Relationen all 
vers/all prosa är nu 35/65.

D iagram  5 
L agarde-M ichards an tologi 

Texttyper 
P rocen t av  1 .589 ,5  sidor

Sp/lsp  [ I  

Fp/lsp J |

Vers/fp J  

Sp J

Lsp

Fp (låg)

Fp
Prdr 

Vdr 

V (låg)

Vers

0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

109 D e p rim ärtex te r som  finns i s tu d ieb ö ck em a  Språk och littera tu r 1-3  ingår inte.
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prosatexter som förmedlas; relationen all vers/all prosa är 34/66. Den litterära 
sakprosan står för närmare en femtedel av urvalet, sakprosetexter för två procent. 
Texter som kännetecknas av fiktionalitet men hör hemma inom lågstatusgenrer 
saknas.

Sammanfattning och diskussion av resultaten

Resultaten från undersökningen ger en uppfattning om vilka sorters primärtexter 
som i skolans tal om litteratur fördes samman som ”litteratur”. Det är texter som kan 
ha bidragit till att åter-skapa ett litteraturbegrepp hos en ny generation. Resultaten 
kan grafiskt illustreras som nedan. Det skuggade området utgör i samtliga fall 100 
procent.

Sverige 1920 Frankrike 1920

m e d  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

:::

fik tion

u ta n  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

Sverige 1980

m e d  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

fik tion

u tan  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

m e d  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

fik tion

u ta n  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

Frankrike 1980

m e d  k o n s tn ä rlig t v ä rd e

fik tion

u ta n  k o n s tn ärlig t v ä rd e
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I tre urval av fyra dominerar klart texter som hör hemma inom Litteraturen, 
kännetecknade av en hög position både i en fiktion-fakta och en konst-ickekonst- 
dimension. För Sverige 1920 och Frankrike 1980 rör det sig om en stor majoritet 
texter av den typen, omkring 80 respektive 70-75 procent. I Sverige 1980 ingick 
nästan uteslutande texter av den typen i urvalet ur en litterär diskurs. I Frankrike 
kring 1920, däremot, hörde bara hälften av de valda texterna dit. Både i Sverige 
1920 och i Frankrike 1980 ingick dock ganska många direkt verklighetsbeskri- 
vande texter i urvalet, till och med en del sådana utan (anspråk på) konstnärligt 
värde. I det moderna svenska urvalet ingick dessutom en liten del texter av 
fiktionskaraktär men inom genrer med låg status.

Skillnader i rum m et och skillnader över tid

Det litteraturbegrepp som framför allt skiljer sig från de övriga är det i den franska 
20-talsantologins urval. Mer än 40 procent av utrymmet ges här åt direkt verklig- 
hetsbeskrivande texter med anspråk på konstnärligt värde, ett par procent åt 
sakprosetexter och ytterligare några procent åt texter som i undersökningen 
dubbelklassificerats som sakprosa/litterär sakprosa eller fiktionsprosa/litterär sak
prosa. Urvalet ur en litterär diskurs tycks här definitivt inte ha gjorts mot bakgrund 
av föreställningar om Litteratur som liknar dem jag redogjorde för i del ett, där 
kombinationen av fiktionalitet och (anspråk på) konstnärligt värde ses som känne
tecknande för ett kärnområde. Om något är det snarare fiktionen som utesluts. Det 
senare gäller helt klart prosan, men kan i någon mån sägas gälla även för versen. 
Många av de äldre texterna i bunden form är av typen épitres och satires, dvs. brev 
på vers och versifierad kultur- och social ”satir”, där en tolkning av texterna som 
väsentligen direkt verklighetsrefererande är naturlig.

Det franska tjugotalsurvalet skiljer sig från det svenska också genom den 
genomgående tyngdpunkten på prosalitteratur, inte vers. Litteratur som text i 
bunden form är den tyngst vägande elementet i den svenska litteraturuppfattning 
som avtecknar sig i tjugotalsurvalen. Prosafiktion finns med i större utsträckning än 
i Frankrike, men den litterära sakprosan utgör ett ungefär lika stort inslag som 
fiktionsprosan.

Ser vi till skillnader över tid, är det framför allt de förändringar som skett i 
Sverige som frapperar. 1920 betydde litteratur först och främst vers, 60 år senare 
är det fiktionsprosan som utgör ett nästan lika dominerande inslag. Den litterära 
sakprosan har nästan försvunnit, men istället har litteraturbegreppet vidgats till att 
innefatta även fiktionstexter med låg status. Fiktion-faktadimensionen tycks spela 
en mycket viktig roll.

I Frankrike är skillnaderna 1920-1980 inte alls lika stora. Litteratur är fortfa
rande framför allt prosa. Den uppseendeväckande stora andelen direkt verklighets- 
beskrivande texter har dock efter 60 år minskat betydligt. Dessa står då för 20-25 
procent av skolantologins sidor istället för cirka hälften. Fiktion-faktadimensionen 
tycks ha vunnit i vikt, men skillnaden jämfört med Sverige 1980 är stor. Inte heller 
har litteraturbegreppet vidgats mot lågstatusgenrer.
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Under hela tiden och i båda länderna ingår dramatik i det texturval och litteratur
begrepp antologierna förmedlar. Den ges dock inte särskilt stor plats, vilket till en 
del kan förklaras med att dramatik också förutsattes läsas i hela verk. Störst plats 
ges den i den franska 20-talsantologin, där nästan en fjärdedel av antologins 
utrymme ägnas vers- och prosadramatik.

Den svenska utvecklingen:
jäm förelse m ed  undersökningarna i Tre antologier -  tre verkligheter

Resultaten kan vad gäller de svenska urvalens litteraturbegrepp jämföras med 
Annika Danielssons (1988) undersökning av en senare upplaga av Josua Mjöbergs 
antologier samt ett par antologier som tidsmässigt ligger mellan denna och Dialog
antologin: Dikt och tanke från andra hälften av 1950-talet och Svenska fö r  
gymnasiet/Svenska fö r  gymnasieskolan. De senare började komma ut 1966 respek
tive 1971. Danielsson har inte granskat de enskilda textutdragens karaktär utan sett 
till genren hos det verk de är hämtade ur, men resultaten bör trots det vara i stort sett 
jämförbara.

Sammanställer man tabellerna i bilaga 1:1-1:6 hos Danielsson visar de följande. 
För Mjöbergupplagorna från 1940-talet, där revideringar ägt rum och även 1900- 
talslitteratur ingår, är samstämmigheten med mina resultat för 1920 stor. 59 
procent av utrymmet utgörs av poesi. Texter hämtade ur verk som fått beteck
ningen (fiktions)prosa resp. litterär sakprosa står vardera för något under 20 
procent av sidantalet och drygt två procent utgörs av facksakprosa. Dramatik 
saknas helt. I Dikt och tanke, där inslaget av texter hämtade utanför det svenska 
språkområdet är stort, men som fortfarande är en traditionell110 antologi i det att 
den inte skiljer ut sakprosa och/eller litterär sakprosa i separata avdelningar, har 
poesins andel sjunkit till 45 procent och fiktionsprosans stigit till 36 procent. Den 
litterära sakprosan och facksakprosan står för cirka 10 resp. fem procent, 
dramatiken för två procent av utrymmet. Svenska fö r  gymnasiet och den reviderade 
versionen Svenska fö r  gymnasieskolan, slutligen -  där essäer och/eller sakprosa 
presenteras i särskilda avdelningar inom antologierna och speciellt sakprosan är av 
helt annan karaktär än tidigare, med artiklar ur dagstidningar etc -  visar upp en 
ytterligare stegvis minskning av poesins andel och motsvarande ökning av fiktions
prosans. I Svenska fö r  gymnasieskolan är poesins andel av antologin i sin helhet så 
liten som drygt 20 procent, fiktionsprosans drygt 50 procent.

Av Danielssons tabeller framgår inte hur mycket av den litterära sakprosan och 
facksakprosan i antologin som återfinns i de separat presenterade avdelningarna, 
men en uppskattning ger vid handen att utesluter man dessa avdelningar vid 
bedömningen, blir poesins andel knappt 30 procent, fiktionsprosans ca 64 procent;

110 A nn ika  D an ie lsson  m enar (1988 , s. 46) att redak tö rerna  fö r D ik t och tanke skapa t en  ny 
typ  av an to log i, som  i v iss m ån  b liv it m önsterb ildande även  fö r sen tida  lärom edel i svenska, 
genom  det gen rem ässig t och geog rafisk t u tv idgade litte ra tu rbegrepp  de presenterar. D et 
s täm m er fö rv isso  ifråg a  om  geografin , och  natu rve tenskap liga  tex te r (K opem ikus, G ali
le i...) ä r någo t nytt. M en som  v i har se tt ing ick  ju  även  tid igare  en  m ängd  tex te r m ed 
filo so fisk t, natu rbesk rivande, h is to risk t etc innehåll i sko lan to log ierna.
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dramatik står för tre procent av utrymmet och den (äldre) litterära sakprosan för 
ungefär fyra procent.

Det vi finner är med andra ord en stadig ökning av fiktionsprosans andel på 
bekostnad av versen och den litterära sakprosan. De direkt verklighetsbeskrivande 
texterna försvinner ur litteraturen eller förpassas till avdelningar med speciell 
karaktär, och fiktionsprosan tar över den ”egentliga” litteraturen.

Resultaten som  beroende av ett historiskt urval

Fyra av de undersökta antologierna presenterar uteslutande ett urval texter som 
följer en historisk litterär utveckling, den femte gör det i två av sina fyra delar. Äldre 
litteratur ges ofta stort utrymme. Fiktionsprosans oftast blygsamma plats och 
versens och den litterära sakprosans oftast stora utrymme i urvalet i sin helhet skulle 
då kunna vara en följd av den historiskt redovisande urvalsprincipen: vers och 
litterär sakprosa har stått för viktiga och ”litterära” genrer i en primär litteratur- 
producerande kontext under en tidsperiod som urvalet söker spegla och ägnar stort 
utrymme åt, medan fiktionsprosan däremot är en relativt ny företeelse. Blir andelen 
vers och litterär sakprosa respektive fiktionsprosa i urvalen begriplig genom 
hänvisning till en kronologiskt redovisande princip som lett urvalet?

Del 1 av Steffens antologi omfattar litteratur från 1500-talet och fram till frihets
tidens slut. Del 2 tar upp perioden 1772 - omkring 1830, del 3 litteratur från 1810 
till 1865 och del 4 perioden från 1865 och fram till sekelskiftet. Mjöbergs två häften 
U r reform ations- och storm aktstidens litteratur  och U r frihetstidens litteratur  ger 
ett urval texter från 1500-talet och fram till frihetstidens slut; dock så att Bellmans 
diktning, som hos Steffen finns i del 1, förts till första delen av Svensk litteratur  / -  

II. Denna första del omfattar litteratur ”Från Bellman till och med Almqvist”, dvs. 
ungefär 1770-1840. Del 2 har undertiteln Från Fredrika Bremer till och med 
Karlfeldt och sträcker sig från ca 1830 till sekelskiftet.

Ser vi till texttyperna som de är representerade per historisk period (antologidel) 
blir bilden denna111:

D iagram  6 
Texttyper i Steffen del 1 

P rocen t av 2 9 4  sidor

D iagram  7 
Texttyper i Steffen del 2 

P rocen t av  462  sidor

1111 de fö ljande d iag ram m en  (n r 6-25) redov isas en d ast de  tex ttyper som  finns rep resen te 
rad e  i respek tive  an to log idel. M jöberg  del 1 och  2  i ru b rik  sy ftar p å  de  två  hä ften a  Ur... 
litteratur.
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D iagram  8 
Texttyper i Steffen del 3 

P rocent av  523  sidor

D iagram  9 
Texttyper i Steffen del 4 

P rocen t av 371 sidor

Lsp

Fp
Prdr

Vdr

Vers

0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0 0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

Och för Mjöbergs urval:

Sp

Lsp

Fp
Vers

m  111
0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0

D iagram  10 
Texttyper i M jöberg  

del 1 och  2 
P rocen t av 131 sidor

D iagram  11 
Texttyper i M jöberg  del 3 

P rocen t av 401 sidor

0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0

0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

D iagram  12 
Texttyper i M jöberg  del 4 

P rocen t av 4 4 0  sidor

Den litterära sakprosan hade hos Steffen sammanlagt nästan lika stort utrymme 
som fiktionsprosan. Den visar sig vara någorlunda jämnt fördelad över antologins 
tre första delar, men försvinner praktiskt taget helt i den sista delen med den allra 
nyaste litteraturen. Fiktionsprosan finns i stort sett endast i de två sista delarna, och 
framför allt i delen med litteratur från perioden 1865-1900, där den är det 
dominerande inslaget överhuvudtaget. Hos Mjöberg bryts liksom hos Steffen 
versens ledande ställning i den sista antologidelen och det är fiktionsprosan som ges 
störst utrymme. Hos Mjöberg ryms emellertid ett relativt stort antal sidor litterär 
sakprosa i urvalet för perioden från Almqvist till Karlfeldt.

För att underlätta en jämförelse mellan Steffens och Mjöbergs urval från 
samma historiska tid och andelen litterär sakprosa, vers och fiktionsprosa, följer två 
diagram där litteraturen före år 1750 uteslutits och de två redaktörernas urval från
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precis samma tid redovisas. Perioden är ”från Bellman” och till sekelskiftet, dvs. 
omfattar för Mjöbergs del huvudantologin Svensk litteratur /-//.

D iagram  13 
Steffen från "B ellm anska perioden" 

Texttyper 
P rocent av 1 .409  sidor

D iagram  14 
M jöberg  del 3 och  4 

Texttyper 
P rocent av 841 sidor

Det visar sig att relationen vers-prosa hos båda redaktörerna förblir densamma som 
för perioden i sin helhet. Fiktionsprosans andel ökar emellertid några procent och 
den litterära sakprosans minskar i motsvarande grad. Förflyttar vi gränsen ytterli
gare ett stycke fram i tiden (här inte redovisat i diagram) blir bilden dock något 
annorlunda, och återigen likartad i båda antologierna. Under perioden från Bellman 
fram till 1830 upptar den litterära sakprosan 21 (Steffen) till 27 (Mjöberg) procent 
av utrymmet i antologierna, 1830-1900 utgör den bara knappt 10 procent i urvalet 
hos båda redaktörerna.

Sammanfattningsvis tycks det, trots att inslaget av litterär sakprosa är stort även 
från perioden från mitten-slutet av 1700-talet och fram till ca år 1900, finnas fog för 
att se den litterära sakprosans stora plats i ett urval ur en litterär diskurs och 
fiktionsprosans relativt blygsamma utrymme som en följd av den historiskt redo
visande princip som väglett urvalet.

I Morceaux choisis des auteurs frangais följs liksom i de svenska antologierna en 
historisk litterär utveckling. Här görs inuti antologin en indelning per sekel. Per 
sekel fördelar sig texttyperna i antologin som nedan:

D iagram  15 
Texttyper i D es G ranges, 1500-ta le t 

P rocen t av 147 sidor

D iagram  16 
Texttyper i D es G ranges, 1600-ta le t 

P rocen t av 341 sidor

70



D iagram  17 
Texttyper i D es G ranges, 1700-ta le t 

P rocent av  2 3 0  sidor

D iagram  18 
Texttyper i D es G ranges, 1800-ta le t 

P rocen t av 4 9 0  sidor

Den slutsats som föreföll rimlig ifråga om det svenska historiska urvalet tycks inte 
alls tillämplig här. Andelen litterär sakprosa är till skillnad från i de svenska urvalen 
tämligen konstant över tid. Det är till och med i urvalet från 1800-talet, romanens 
århundrade, som dess andel är allra störst! Dock är det också från detta sekel som 
inslaget av fiktionsprosetexter främst kommer. Versens plats minskar gradvis från 
1500-talet och framåt för att för 1800-talet vara så liten som 13 procent (plus 8 
procent versdramatik).

Dialog-delen Från Bibeln till Blanche presenterar texter från Bibelns tid och fram 
till mitten av 1800-talet, delen Från Dickens till Delblanc texter från mitten av 
1800-talet och fram till 1970-talet. Där ser fördelningen på texttyper ut på följande

D iagram  20 
Från D ickens till D elb lanc 

Texttyper 
P rocen t av 307  sidor

FP/ISP

Prdr

Vers    I
0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

Fiktionsprosans andel är lägst i delen med de äldsta texterna och det är också där 
de litterära sakprosetextema finns. Men trots att den tidsperiod urvalsramen 
omfattar här går mycket långt tillbaka i tiden är andelen fiktionsprosa så stor som 
nästan en tredjedel.

vis:

D iagram  19 
Från Bibeln till B lanche 

Texttyper 
P rocent av 233  sidor

Fp/lsp 

Lsp 

Fp
Prdr 

Vdr 

Vers

0  1 0  2 0  3 0  4 0  5 0
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Lagarde-Michards antologi är uppdelad i delar som från 1500-talet och framåt 
redovisar ett århundrade i taget. Fördelningen på texttyper ser per del ut som nedan:

D iagram  21 
Lagarde-M ichard , 1500-ta le t 

Texttyper 
P rocen t av 176 sidor

D iagram  22 
L agarde-M ichard , 1600-ta le t 

Texttyper 
P rocen t av 2 3 4  sidor

Sp/lsp

Fp/lsp

Vers/fp

Lsp

Fp
Vdr

Vers

0  1 0  2 0  3 0  4 0

Sp/lsp

Fp/lsp

Sp

Lsp

Fp
Prdr

Vdr

Vers

1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0

D iagram  23 
Lagarde-M ichard , 1 700-ta le t 

Texttyper 
P rocen t av 283  sidor

Sp/lsp

Fp/lsp

Sp

Lsp

Fp
Prdr

Vdr

Vers

D iagram  24 
L agarde-M ichard , 1800-ta le t 

Texttyper 
P rocen t av 4 2 3 ,5  sidor

1 0  2 0  3 0

D iagram  25 
L agarde-M ichard , 1900-ta le t 

Texttyper 
P rocen t av 473  sidor

Sp/lsp

Fp/lsp

Vers/fp

Sp

Lsp

Fp
Prdr

Vdr

Vers

0  1 0  2 0  3 0  4 0

Också här är det i delen med den yngsta 
litteraturen som fiktionsprosan har 
störst andel, näst störst är den i 1800- 
talsdelen. Å andra sidan har fiktions
prosan överlag givits större utrymme 
jämfört med i Des Granges antologi. 
För 1500- och 1600-talsurvalen har 
dess andel tredubblats. Versens minsk
ning med hälften i Lagarde-Michards 
1900-talsdel i förhållande till 1800- 
talsurvalet låter sig inte heller förkla
ras genom hänvisningar till föränd
ringar i en primär kontext.
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Sammanfattningsvis är det bara i det svenska 1920-talsurvalet som det tydligt 
finns stöd för att se andelen vers, litterär sakprosa och fiktionsprosa i skolurvalen 
som en följd av att tyngdpunkten ligger på äldre litteratur och urvalet gjorts efter en 
historiskt redovisande princip.

Sam m anfattande slutsatser
Undersökningen visar att de primärtexter som förmedlats genom skolans tal om 
litteratur vid de undersökta tidpunkterna till stor del hört hemma inom litteraturens 
kärnområde -  men att det långtifrån enbart rört sig om texter av den typen. Bara i 
den moderna svenska litteraturantologin kännetecknades en stor majoritet av 
texterna av fiktionalitet och (anspråk på) konstnärligt värde. I den franska 20- 
talsantologin upptogs hälften av utrymmet av texter av annan typ, i de övriga 
urvalen ungefär en femtedel av utrymmet. Dessa andra texter var direkt verklighets- 
beskrivande texter, till allra största delen sådana med (anspråk på) konstnärligt 
värde. Jämför vi skolantologiemas innehåll med figur 1 och dess fält (se s. 65) 
erbjuder antologierna en bild av vad som räknas som litteratur där de två nedre 
fälten är helt eller nästan helt tomma: det som uteslutits har varit direkt verklighets- 
beskrivande texter utan (anspråk på) konstnärligt värde och fiktionstexter utan 
(anspråk på) konstnärligt värde. Den av distinktionerna fiktion-fakta och konst- 
ickekonst som har haft störst betydelse vid skolans förmedling av ett antal texter ur 
en litterär diskurs har alltså varit konst-ickekonst. Distinktionen fiktion-fakta har, 
utom i Sverige 1980, varit av underordnad betydelse. I Frankrike 1920 tycks den 
inte ha spelat någon roll alls.

En uppfattning om ordkonst som något som inte är kopplat till fiktionalitet står 
för en äldre litteraturuppfattning, och det är inte orimligt att anta att de ganska 
många direkt verklighetsbeskrivande texterna i skolans litteratururval har betytt att 
sociala perceptioner som härrör från ett äldre uppfattning om litteratur har förts 
vidare genom skolans försorg. Till en del kan de direkt verklighetsbeskrivande 
texternas relativt stora plats förklaras med att urvalet ur en litterär diskurs är 
historiskt, där äldre skedens litteratur fått stor plats. Men 1800-talsurvalet i den 
franska 20-talsantologin och det historiska urvalet i den moderna svenska antologin 
anger att en historiskt redovisande urvalsprincip inte nödvändigtvis betyder att 
texttyper som varit centralt litterära och rikligt förekommande under ett visst skede 
också får stor plats i skolurvalet. Urvalet från äldre perioder kan göras så att det 
illustrerar ett modernt litteraturbegrepp och urvalet från ett sent skede så att det 
illustrerar ett gammalt. Fältet ligger öppet för andra principer bakom urvalet av 
primärtexter, pedagogiska principer som inte har något att göra med distinktioner 
som fiktion-fakta och konst-icke konst och en historiskt redovisande princip.

Undersökningen visar vidare på stora skillnader i vilken sorts texter som 
framför allt räknades som litteratur i de två länderna; för Sveriges del också på stora 
förändringar över tid. De svenska 20-talsantologiema dominerades av vers, den 
franska i nästan lika hög grad av litterär sakprosa. I den modema franska antologin 
delade vers och fiktionsprosa på ungefär 60 procent av utrymmet och den litterära
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sakprosan stod för ca 20 procent; den moderna svenska antologin dominerades av 
fiktionsprosa i ungefär samma grad som de äldre dominerats av vers och den 
litterära sakprosan hade nästan helt försvunnit bland de valda texterna.

Hur bör dessa skillnader tolkas? De följande kapitlens undersökningar leder till 
förslag till tolkningar, främst av den litterära sakprosans roll. När det gäller det 
franska 20-talsurvalet är min tes att det rör sig om en förmedling inom skolans ram 
av ett äldre sätt att se på texter, som varit intimt förknippat med just en skoltradition 
(se del fyra). Även för den moderna franska antologin märks tydliga spår av den 
traditionen.

Det skeende som avtecknar sig över tid i Sverige, från vers till fiktionsprosa och 
med en uteslutning av den litterära sakprosan, är svårare att tolka. Ett förslag till 
tolkning av fiktionsprosans roll i det moderna svenska urvalet ges i del tres 
avslutande kapitel. En övergripande tolkning av utvecklingen kan naturligtvis vara 
att ett modernare litteraturbegrepp, där fiktionsdimensionen framstår som lika 
viktig som en konst-ickekonstdimension, stegvis vunnit inträde i skolantologiernas 
urval av texter. Den öppning mot världslitteraturen som skett i sena svenska 
gymnasieantologier gör det lättare att även vid redovisningen av äldre tiders 
litteratur välja texter som hör hemma inom Litteraturen -  men vid ett litteratur
historiskt urval gjort efter dessa föreställningar borde det å andra sidan då huvud
sakligen ha varit texter i bunden form som tillkommit. De har istället sammantaget 
fått mindre utrymme.

Att versen fått kännas vid en så stark minskning överlag beror antagligen främst 
på strikt pedagogiska hänsyn: man har ansett den, och kanske i synnerhet den 
moderna poesin, vara för svårtillgänglig för eleverna.112 Däremot tycks i det 
svenska gymnasiet vid början av 1900-talet litteratur framför allt ha varit lika med 
vers -  dikt, skaldekonst, poesi. Det kan sättas i samband med den höga värdering 
av just poesi i en social och kulturell omgivning som kan skönjas i annat material 
från tiden. Poesi kunde ses som något högt och heligt.113 Det kan också förknippas 
med den välläsnings- och deklamationstradition som vid 1900-talets början levde 
kvar i skolan.114

112 Se t.ex. fo rm u leringar k ring  ly rik  i k u rsp lan er och  an v isn ingar (L G R -69 , s. 133, LGY- 
70 , suppl. 22, s. 2 3 ,2 4 , suppl. 80, s.26) och  i an to log ifö ro rd  (”D å p edagog iska  hänsyn  ta lar 
fö r a tt den  ep isk a  d ik tn ingen  b ö r beredas sto r p lats i årskurs 1, k om m er ly riken  i gengäld  
att få  b e tyd lig t stö rre  u trym m e i de fö ljande årsku rse rna .” -  Svenska f ö r  gym nasieskolan, 
A n to log i årskurs 1, 1971).
113 L ek to r O dal O ttelin , m ed lem  av den  inre k re tsen  i M odersm ålslä ram as fören ing , säger 
till exem pel år 1916 i en  d iskussion  kring  det läm pliga  att använda b ibeln  och  d ik ter fö r att 
h äm ta  m ateria l till underv isn ingen  i g ram m atik  och  stilistik  så här: ”O m  också  b ibe ln  inte 
spelar sam m a ro ll fö r m ig  som  fö r m ånga  andra, så be trak ta r ja g  den i alla  fall m ed  den  allra  
stö rsta  vördnad , och  n ä r ja g  k om m er till b ibe ln  e lle r till poesin , v ill ja g  v ara  b o rta  från  en  
hel del vardagsverk lighet. D e t är fö r m ig  något, om  v ilke t ja g  v ille  använda d e t gam la ordet: 
Tag av d ig  d ina  skor, ty  du är p å  e tt h e lig t ru m .” (M odersm ålsundervisn ing ... 1917, s. 53)
114 S taffan  B jö rck  (1984, s. 84) anger a tt synpunk ten  att tex te rna  skall vara  läm pade fö r 
vä lläsn ing  och  dek lam ation  är genom gående i 1800-talets sko lan to log iu tg ivn ing ; de
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I de kommande kapitlen, arbetets tredje del, redovisas resultaten från granskningen 
av texterna för litteraturundervisning i sin helhet. Jag undersöker struktureringen 
och organisationen av primärtexterna och vad de säger om litteraturuppfattningen, 
och söker kännetecknande drag hos det som räknas som litteratur oberoende av 
distinktioner som fiktion-fakta och konst-ickekonst. Sekundärtextema i litteratur
historieböckerna och antologierna analyseras med avseende på synen på litteratu
ren. Slutligen undersöks också hur de litterära texterna var avsedda att studeras och 
vad detta kan säga om litteraturstudiets potentiella funktioner.

Urvalet ur en litterär diskurs, metadiskursen och även det rekommenderade 
sättet att studera litteraturen visade sig i stor utsträckning ha gemensamma 
kännetecknande drag i en viss omgivning vid en viss tid. Jag kunde med andra ord 
urskilja gemensamma principer för en skoldiskurs, och kapitelrubrikerna söker 
sammanfatta de viktigaste av dessa organiserande principer hos en diskurs. Skol- 
diskursen i Sverige kring 1920 presenteras först, så Frankrike 1920, därefter 
Frankrike kring 1980 och Sverige 1980. Varje kapitel inleds med en kort samman
fattning av den litteraturuppfattning som kommer till synes i de undersökta 
texterna, där ett textutdrag från den aktuella antologin först får illustrera en ”typisk” 
litterär text och förkroppsliga drag hos skoldiskursen. Kapitlen är disponerade på 
ungefär samma vis -  jag redovisar först vad eventuella förord har att säga om 
antologiernas texturval, sedan struktureringen och organisationen av de litterära 
texterna och texturvalet, därefter litteratursynen och sist hur texterna skulle 
studeras. Kapitlen avslutas med en kort konklusion om skolans tal om litteratur.

Det första kapitlet är längre än de övriga. Där diskuterar jag utförligt mina 
resultat i förhållande till tidigare forskning, eftersom de tycks motsäga den. Det 
femte och sista kapitlet i del III ger en sammanfattning av arbetet och dess resultat 
i sin helhet vid huvudundersökningens slut, drar slutsatser från och diskuterar dess 
resultat.

m etod iska  anv isn ingarna  till ku rsp lanen  fö r m o dersm ålsäm net 1909 ta r upp  dek lam ation  -  
vårdad  och  u ttrycksfu ll upp läsn ing , särsk ilt av skaldestycken  -  i en  särsk ild  punkt. A tt 
m un tlig t fram fö rande av  d ik te r var e tt v ik tig t in slag  i k lassrum sp rak tiken  p å  1910-talet 
fram går av M odersm ålsundervisn ing... 1917 (s. 81).
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Ill
S K O L D I  S K U R  S E R N A





1
Arv och nation: Sverige 1920

Litteratur
D e gam la  gy llne ly ro rna  h a  tystnat, 
o ch  deras k lang  är k land rad  e lle r glöm d.
T ill m ånga  to n er ha  vi sedan  lyssnat,
och  sträng t ä r G u s t a v s  sångarsko la  döm d.
N atu ren  växlar, även  sn ille t träder 
i väx la t sk ick  fö r sk ilda  tid e r fram , 
i g rek isk  enkelhet, i galakläder, 
m ed  le jonm an , m ed  sk iftrik  turturfjäder, 
m en  e tt dess väsen  är: väl den, som  de t förnam !

D är låg  ett sk im m er över G u s t a v s  dagar, 
fan tastisk t, u tländsk t, flä rdfu llt, om  du  vill, 
m en  det v a r so l däri, och  h u r du k lagar, 
v ar stodo vi, om  de ej varit till?
A ll b ildn ing  står p å  o fri g rund  till slutet,
b lo tt b a rb a ri’t v a r en  gång  fosterländsk t;
m en vett b lev  p lan tat, jä rn h å rt sp råk  b lev  bru te t
och  sången  s täm d  och  live t m änsk lig t n ju tet,
och  vad  g u s t a v i s k t  v a r b lev  därfö r även  svenskt.

I höge skuggor, ädle sångarfäder, 
ja g  lägger k ransen  p å  e rt sto ft i dag.
E n  e fte r annan  b land  oss a lla  träder 
snart opp  till eder u ti s tjä rnströ tt lag.
D är lå t oss sitta  och  se ner till no rden  
fö rtju ste  av vad  skön t som  b ildas där, 
och  strof-v is om  varannan  sätta  o rden 
till stjä rnm usiken  om  den  fosterjo rden , 
som  väl fö rgätit oss, m en  dock  är oss så  k är.115

115 U r E saias Tegnér: Sång den  5 april 1836, c ite ra t från  Svensk littera tur I.
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En stor del av det som räknades som litteratur i den svenska gymnasieskolan kring 
1920 var texter i bunden form -  vers. Det ovan citerade utdraget ur en känd dikt av 
Esaias Tegnér, som finns med i båda de studerade litteratururvalen, är karakteris
tiskt även på andra vis. I ett författarbundet och författarcentrerat urval ur en litterär 
diskurs, där Tegnér är den störste diktaren av alla, ingår först och främst äldre 
litteratur. Tyngdpunkten ligger på guldålderslitteraturen, dvs. från det slutande 
1700-talet och fram till 1840-talet. Versraderna ”/  h ö g e  sku ggor, ä d le  så n g a r fä -  

d e r ...” , som anspelar på en likaledes välkänd, femtio år äldre diktstrof,116 och 
”N a tu re n  väx la r , ä v e n  s n i l le t  t r ä d e r  i v ä x la t sk ic k  f ö r  sk i ld a  t id e r  f r a m  ( . . .)  m en  e t t  
d e s s  v ä se n  ä r :  v ä l  den , s o m  d e t  fö r n a m ! ” sammanfattar dessutom viktiga drag i en 
litteraturuppfattning. Arv och nation är de principer som organiserar en skoldiskurs 
om litteratur och litteraturen blir där, särskilt i den ena av antologierna, en sekvens 
av välformulerade och ofta ”höga” tankar från svenska sångarfäder genom tiderna, 
förenade av det band deras snille och svenskhet utgör. Ty fosteijorden, svenskheten, 
är precis som i Tegnérs dikt den obligatoriska pendangen till snillet. Litteratur är 
framför allt sv e n sk .

Strukturering och organisation a v  en litterär diskurs
I båda litteratururvalen knyts det litterära talet till sin upphovsman, författaren. 
Både Steffens och Mjöbergs antologier är vidare kronologiska och litteraturhisto
riska. De presenterar ett urval texter och författare i stort sett i kronologisk ordning 
efter den tid vid vilken författarna levde och texterna tillkom, i syfte att belysa en 
litterär utveckling över tid. Med andra ord har förutom den grundläggande struk- 
tureringsprincip som binder texterna till sina upphovsmän dels en tidslig, dels en 
vetenskapligt historiserande princip kommit till användning för att organisera och 
sekvensera ett antal valda texter som omlokaliserats från en ursprunglig till
komstkontext till en skolkontext.

Att just dessa två principer används är så vanligt ifråga om litteraturantologier 
för högre skolstadier att de kan förefalla självklara. Går man längre tillbaka 
respektive längre fram i tiden117 eller ser till urval som inte har avsetts för 
skolbruk118, eller som avsetts för andra skolstadier, blir det tydligt att de inte alls är 
det. De har emellertid redan vid den här tiden en tydlig tradition att falla tillbaka på.

Dessa två grundläggande strukturerings- och organisationsprinciper är desam
ma för båda de studerade litteratururvalen. Textens upphovsman utgör i båda fallen 
den överordnade principen: alla texter av en viss författare hålls samman och 
presenteras i ett svep, även om författaren under sitt liv har undergått en utveckling 
så att vissa texter litteraturhistoriskt brukar räknas till en viss inriktning, andra till

116 ”Ä d la  skuggor, vö rdade fäd er /  Sveriges h jä lta r och  riddersm än  ! /  O m  ännu  dess sä llhe t 
e r  gläder, /g iv en  frihe ten  liv  ig en !” -  u r  K ellgrens och  G u s ta f I l ls  opera  G ustav  Vasa.
117 O m  äldre svenska, ickek rono log iska  an to log ie r av sedda  fö r sko lbruk , se B jö rck  1984 s. 
51-63 , T haven iu s 1991, s. 312  ff. I D ia log -an to log in , som  undersöks i kap ite l 8, in g år två 
ickeh isto riserande antologidelar.
118 Se B jö rk  1984.
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en annan. (Ett exempel här är Kellgren.) I sin närmare utformning skiljer sig dock 
principerna åt.119 Det gör de på ett vis som inte är ointressant, när man ser det 
tillsammans med vissa skillnader i urvalsprinciperna. I Josua Mjöbergs antologi 
läggs större vikt vid författaren som enhet och struktureringsprincip än hos Steffen, 
och de författare som är representerade är hos Mjöberg endast ”de stora”. Richard 
Steffens antologi betonar istället tidsskeden, och förmedlar inte bara ett rikhaltigt 
urval ur vaije författares produktion utan också texter av ett stort antal författare. I 
en mening är Mjöbergs urval därför också mindre litteraturhistoriskt än Steffens; 
nämligen om man med litteraturhistoria avser en relativt bred skildring av hur 
litteraturen tett sig och utvecklats i samklang med en samhällelig utveckling och 
idéströmningar i tiden.

U rvalet a v  prim ärtexter
De primärtexter som ingår i urvalen är alla från böljan skrivna på svenska. När 
kunskap om och bekantskap med litteratur har överflyttats till skolkontexten har 
alltså ett utsnitt bland möjliga texter gjorts som begränsar litteratur till nationell, 
dvs. svenskspråkig litteratur. Vidare är anknytningen till ett primärt litteraturprodu- 
cerande sammanhang mycket svag: det rör sig om gamla och ibland mycket gamla 
texter, speciellt i Steffens antologi.120 Det gjorda urvalet ur en litterär diskurs utgör 
en historisk översikt över en inhemsk litterär produktion, och det som -  vid sidan 
om en konst-ickekonstdistinktion -  har fungerat som arbetande och organiserande

119 S teffens an to log i hade  i sin  fö rs ta  up p lag a  undertite ln  ”P å  g rundvalen  av  B ju rsten - 
F riesens läsebok  om arbe tad” , och  hans an to log i ä r  u ppbyggd  p å  sam m a v is som  den  läsebok  
från  1860-talet som  den  u rsp rung ligen  åb eropar sig  på, H erm an  B jurstens. T iden  indelas i 
tidevarv , tidevarven  i sin  tu r  i skeden  och  skedena  i fö rfattarskap . F ram  till ”upp ly sn ings
tidevarvets fjä rde  skede” ä r period inde ln ingen  främ st av po litisk -a llm änku ltu re ll art, 
dä re fte r ser den  m era  till inom litte rä ra  skeden . T idevarvens och  skedenas u ts träckn ing  
anges n ogg ran t m ed  årta l och  p erioderna  sk iljs å t genom  m ellansättsb lad , m edan  därem o t 
in o m  va ije  avdeln ing  e tt an ta l fö rfa tta re  fö lje r  varandra  u tan  a tt övergången  från  ett 
fö rfa ttarskap  till e tt anna t m arkeras m ed  n y  sida. F örfa ttarnas p roduk tion  p resen teras 
slu tligen  g ärn a  genrev is. I M jöbergs an to log i finns ingen  period indeln ing  a lls i h uvudan to 
log in . D e t är i s tä lle t övergången  från  en  fö rfa tta re  till en  an n an  som  m arkeras: tex tu rvale t 
b ö ij a r  p å  ny sida  och  fö regås av  e tt li te t fö rfa ttarporträ tt. H an  sk ilje r in te  m ellan  tex te r i  o lik a  
gen rer hos en  fö rfa ttare , u tan  u rv a le t u r  fö rfa tta rskapen  p resen teras i s to rt se tt i ren t 
k rono log isk  ordn ing . U ndertitla rna  till an to log ide lam a sk ilje r sig  också  p å  m o tsvarande vis 
från  S teffens: ”F rån  B ellm an  till A lm qv ist”  is tä lle t fö r t.ex . ” A ndra  delen . 1772-1830” .
1201 b åd a  u rva len  ä r d e t tex te r från  d e t senaste  århundradet, 1800-talet, som  u tg ö r d e t stö rsta  
in slaget: tv å tre d je d e la r av  S teffens an to log i och  närm are  tre  fjä rdede la r av  M jöbergs u tgörs 
av  1800-talstexter. 1700 -ta lstex tem a ä r i b åd a  fa llen  d ryg t en  fem tedel. T ex ter från  tiden  
e fte r  1860 u tg ö r em elle rtid  b a ra  d ry g t en  fem tedel av u rva le t i sin  he lhet (S teffen ; fjä rde  
de len  av  hans an to log i) respek tive  närm are  en  tred jedel (M jöberg ; 307 av 97 2  sidor). H os 
M jö b e ig  finns a lltså  en  tyd lig  tendens a tt läg g a  tyngdpunk ten  fö r sko lans litte ra tu rstud ium  
n åg o t närm are  den  sam tida  litte ra tu ren . -  F ö r ”de  kan o n isk a  förfa ttarnas å ld rande” i d e t 
svenska  gym nasie ts litte ra tu rstud ium , se M artin sson  1989, s. 158 f.
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principer för att skilja ut centralt litterära texter är därmed arv och nation. Principen 
om ett gemensamt nationellt arv kommer till synes också i det att många enskilda 
texter är desamma i båda de studerade urvalen. Drygt en tredjedel av de texter som 
ingår i Josua Mjöbergs urval återfinns även i Steffens. Ser vi enbart till urvalet för 
tiden fram till ca 1830 (dvs. om man utesluter antologin Svensk litteratur II) rör det 
sig om så mycket som hälften av de enskilda texterna.121

Författarskap

I Steffens rikhaltiga urval av primärtexter ryms 94 avsnitt som vardera står för en 
författare, några som gäller texter med två upphovsmän samt ett par anonyma 
avsnitt på de 1.650 textsidorna. Många författarskap får stort utrymme. Hos 
Mjöberg återstår för perioden reformationstiden-Karlfeldt 49 av de författare som 
förekommer i Steffens urval.122 Genom att mindre viktiga författare har tillåtits 
försvinna i glömska, har det trots den antologins mindre omfång blivit möjligt att 
ge stort utrymme åt den parnass som är kvar. Hade utrymmet varit jämnt fördelat 
mellan de valda författarna, skulle var och en hos Steffen ha fått 17, hos Mjöberg 
19 sidor. Så är långtifrån fallet: det utrymme varje författare/författarskap tilldelas 
varierar stort (mellan en och 78 respektive 81 sidor). I Översikt av svenska 
litteraturen upptas drygt en tredjedel av utrymmet av de elva författarskap som ges 
störst plats; i Mjöbergs urval närmare hälften.

Vilka författarskap är det då som privilegieras i denna nationella, historiskt- 
kronologiska och författarbundna skoldiskurs? De rikligast representerade i Stef
fens antologi är de följande:

121 128 av c irka  350  respek tive  99 av ca  195 textenheter. V issa av dem  h a r beskurits  p å  sk ilda 
vis i de två  an to log ierna , så  a tt u td ragen  in te ä r  he lt iden tiska. D et gä ller i synnerhet fö r de 
sju tton  prosastyckena. -  O m  en  litte rä r k anon  i svenska antolog ier, se B rink  1992, kap. 
L itte rä r kanon , särsk ilt s. 280-81 . B rink, som  u tg år från  fö rfa ttarna  och  hu r de represen teras 
i an to log ierna , finner a tt Tegnér, G eijer, K ellg ren  och  L enng ren  i de fy ra  undersök ta  
an to log ie rna  från  perioden  1910-1945 (där fö rs tau p p lag o m a av S teffen  och  M jöberg  ingår) 
rep resen teras av ”en kärna  av cen tra la  tex te r m edan  S tagnelius, A tterbom  och  A lm qvist inte 
rik tig t uppnått de tta  stad ium ” , att sto ra  varia tioner ifråga  om  de va lda  tex te rna  finns fö r 
R uneberg  och  R ydberg  och  att m an  fö r senare fö rfa ttare  in te  kan  ta la  om  någon  tex tkanon . 
S er m an  som  ja g  h ä r har g jo rt till u rvale t av ensk ilda  tex te r i tv å  an to log ier b lir tendensen  
m o t e tt g em ensam t u rval a lltså  m ycket stark , särsk ilt fö r den  ä ld re  litteraturen .
122 S am m anlag t finns d ä r 50 författare . E n  är ny jä m fö rt m ed  S teffens urval: A ugust 
B ondeson . D et b redare  u rvale t i S teffens an to log i har fö rm od ligen  be tyde lse  fö r sk illnader
na  i fö rekom sten  av v issa  tex tty p er m ellan  de två  an to log ierna , som  ifråga  om  versd ram atik  
(se del II): hos S te lfen  finns u td rag  u r 1700-ta lsopero r som  G ustav  V asa och  K ora  och 
A lonzo  m m . M en  det kan  å  and ra  sidan  också  ha  att gö ra  m ed  de m era  u tp räg lade  
strävandena hos S teffen  att fö lja  genrers u tveckling .
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Tabell. Översikt av svenska litteraturen 1-4, elva främsta författare, antal 
sidor och procent av samtliga sidor i antologin.

Esaias Tegnér..........................................................................7 8 .....................4,5
P. D. A. A tterbom ................................................................... 7 6 .....................4,5
Carl Jonas Love A lm qvist.................................................... 6 5 ........................ 4
Johan Henrik K ellgren.......................................................... 5 5 ..................... 3,5
Erik Gustav G eije r.................................................................5 4 ..................... 3,5
August Strindberg.................................................................. 5 4 ..................... 3,5
Erik Johan S tagnelius........................................................... 5 2 .........................3
Johan Ludvig R uneberg........................................................4 8 ........................ 3
Viktor R ydberg ...................................................................... 4 3 ..................... 2,5
Carl Michael B ellm an...........................................................4 3 ..................... 2,5
Carl Gustav av L eopold ........................................................3 8 ..................... 2,5

Gruppens andel av sidantalet to ta lt 606 s .................. 37%

För Mjöbergs U r re fo rm a tio n s -  o ch  s to rm a k ts t id e n s  li t te ra tu r , U r  f r ih e ts t id e n s  
l i t te r a tu r  samt S v e n sk  l i t te r a tu r  1 -2  ser motsvarande tabell ut på följande vis:

Tabell. Mjöbergs antologier, elva främsta författare, antal sidor och 
procent av samtliga sidor i antologin.

Esaias Tegnér.........................................................................  8 1 ..................  8,5
Erik Gustav G eije r................................................................4 5 ......................4,5
Viktor R ydberg......................................................................4 1 ......................... 4
Carl Jonas Love A lm qvist....................................................3 6 ......................3,5
Fredrika B rem er.....................................................................3 6 ......................3,5
Johan Ludvig Runeberg....................................................... 3 4 ......................3,5
Johan Henrik K ellgren......................................................... 3 3 ......................3,5
Verner von H eidenstam ....................................................... 3 3 ......................3,5
August Strindberg................................................................. 3 3 ...................... 3,5
Johan Olof W allin ................................................................. 3 1 ......................... 3
Per H allström .........................................................................3 1 ......................... 3

Gruppens andel av sidantalet to talt.................................434 s  44,5%

Att j ag valt att redovisa just de elva mest gynnade författarna, istället för det rundare 
talet tio, beror helt enkelt på att det i Mjöbergs antologi efter de nio främsta följer 
två författare med samma antal sidor i urvalet. Som synes är skillnaderna i tilldelat 
utrymme längre ned i tabellerna inte stora; utrymmet minskas även fortsättningsvis 
i små steg för ett antal författarskap.

I båda urvalen är det Esaias Tegnér som, om man mäter tillmätt betydelse genom 
tilldelat utrymme, är den störste författaren. Hos Mjöberg är han till skillnad från
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hos Steffen en författare som är mycket, mycket större än någon annan. I det urvalet 
har Tegnér nästan dubbelt så stort utrymme som den närmast följande författaren.

De gynnade författarna är de stora namnen från perioden 1780-1840, först och 
främst idealister-romantiker men också några gustavianer. Viktor Rydberg, ”den 
siste store idealisten i svenska litteraturen” (E.N. Tigerstedt), som främst verkade 
på 1860- och 1870-talet, bereds också stor plats, särskilt hos Mjöberg. I gruppen 
ingår även några 1880- och 1890-talsförfattare (Strindberg hos båda, Heidenstam, 
Hallström hos Mjöberg). Både Heidenstam och Hallström brukar räknas till 90- 
talsromantikema. Men här närmar vi oss en produktionskontext: när första uppla
gan av Översikt av svenska litteraturen kom ut var August Strindberg fortfarande 
i full verksamhet (och Strindberg har lika stort utrymme där som i den upplaga jag 
undersökt), och Per Hallström var det när Mjöbergs urval publicerades. Heiden
stam hade då nyligen tystnat som diktare men levde i ytterligare 21 år.

Den favoriserade gruppen skiljer sig inte särskilt mycket åt i de två antologierna 
och förkärleken för just denna författargrupp i det svenska gymnasiets texturval och 
litteraturstudium är tidigare väl dokumenterad.123 Den litteratur och de författare 
som gynnas och framhävs är den idealistiskt-romantiska, särskilt den från första 
hälften av 1800-talet, och med Esaias Tegnér som den störste författaren. De mest 
slående skillnaderna mellan de två här undersökta urvalens tätgrupper är den stora 
dominans som Tegnér har hos Mjöberg samt Atterboms framträdande position hos 
Steffen. För övrigt tycks den huvudsakliga skillnaden ligga i en något större 
förkärlek för gustavianer och upplysningsförfattare (Kellgren, Leopold, Bellman) 
i Översikt av svenska litteraturen och för idealister-idealistiska 90-talsförfattare 
(Rydberg, Heidenstam, Hallström) hos Mjöberg.

Den litterära sakprosan: genrer och innehåll

Texter av en typ som i undersökningen i del II klassificerades som litterär sakprosa, 
dvs. direkt verklighetsbeskrivande texter med anspråk på konstnärligt värde, stod 
för närmare en femtedel av utrymmet i de svenska tjugotalsantologiema. Inom 
skolans litteraturbegrepp föll alltså i ganska stor utsträckning texter som idag inte 
självklart hör till litteraturen i snäv mening, och man kan anta att deras plats i 
skolans tal om litteratur faktiskt har spelat en roll för återskapandet av ett 
litteraturbegrepp där inte endast texter från det jag har kallat litteraturens kärnom
råde eller Litteraturen är centralt litterära.

123 Se fo rskn ingsöversik ten  s. 10 ff. F ö rkärleken  fö r den  rom an tiska  d ik tn ingen  i g ym nasie 
skolans litte ra tu ru rval tycks em ellertid  speg la  en  b redare  sådan  i dom inerande ku ltu rbäran 
de  sk ik t i det svenska  sam hälle t. D en  är å tm instone  vad  g ä lle r ly riken  in te  något som  enbart 
g ä lle r skolan. S taffan B jörck , som  u n dersök t svenska  ly rikan to log ier, fo rm ulerar sig  på  
fö ljande vis: ”Vi n ärm ar oss nu den  rom an tiska  perioden  som  fö r långa  tid e r fram åt kom m er 
att ge  an to log is tem a en  huvuddel av deras stoff. V id sidan  av den  genera tion  som  fy llde 
1810- och  20-ta len  m ed  sång  och  strid  är d e t b ara  n ittita lis tem a  som  tillnärm elsev is lika 
länge  och  lika  d ju p t påv erk a t e ftervärldens fö restä lln ing  om  vad  ly rik  är fö r någon ting” 
(B jö rck  1984, s. 46).
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Den sortens texter minskar emellertid i andel under den senaste delen av den 
tidsperiod urvalet täcker, vilket kan tala för att en delförklaring till deras plats i 
urvalet är att urvalet vill spegla en historisk litterär utveckling, där både vers och 
prosakonst finns med, och där fiktionsprosan vinner terräng i produktionskontexten 
under 1800-talet. Men som vi har sett följer litteratururval för skolbruk som vill 
spegla en historisk utveckling inte nödvändigtvis sådana proportionellt avspeglan
de principer. Hur bör då dessa texters närvaro bäst förstås? Ingår de verkligen i 
litteraturen på samma premisser som de andra, de från kärnområdet? Rör det sig i 
första hand om att ett äldre, retoriskt litteraturbegrepp legat till grund för skoldis- 
kursen, men de texter som inkarnerar det mot slutet av perioden blir sämre 
representerade, bland annat därför att fiktionsprosan då blomstrade på en litterär 
arena? Eller är det något annat, t.ex. deras motiv och sto ff, som främst motiverar 
deras plats i skolantologierna?

För att kunna svara på sådana frågor har jag granskat de texter i Josua Mjöbergs 
Svensk litteratur från Bellman till våra dagar och från motsvarande tidsperiod i 
Richard Steffens Översikt av svenska litteraturen som har klassificerats som litterär 
sakprosa närmare. Vad handlar de om? Vilka genrer representerar de -  rör det sig 
om klassiska litterära genrer enligt en äldre syn på litteratur?

Tydligt urskiljbara klassiska litterära genrer bland de verklighetsbeskrivande 
texterna i urvalen är brev, vältalighet, levemesbeskrivning (självbiografi), satir och 
tankar/aforismer.124 Men många av textutdragen hör inte till någon av dessa relativt 
lätt urskiljbara, igenkännbara och accepterade genrer. För att alla på ett någorlunda 
tillfredsställande vis skall kunna föras in under en genreiserande beteckning måste 
även genrer som avhandling, skrivelse, för-/efterord och kåseri komma till använd
ning.125 Om levernesbeskrivningen utvidgas till en dubbelkategori levernesbeskriv- 
ning/porträtt och satir förstås i vid mening, inkluderande voltairesk satir, räcker de 
nio uppräknade kategorierna för att täcka samtliga de utdrag som har klassificerats 
som litterär sakprosa.

”Avhandling” är den kategori som upptar störst utrymme i materialet i sin helhet, 
närmare 30 procent av de sidor som utgör litterär sakprosa, följd av vältalighet som

124 D en fö rsta  av  d essa  gen rer by g g er v id  k lassifika tionen  en b a rt p å  y ttre  k riterier: (u tdrag  
ur) tex te r som  sk riv its från  en p rivatperson  till en  annan. G enrerna  sa tir  och  ”tankar/ 
a fo rism er” därem o t b ygger en b art p å  inre k rite rie r (innehållsliga  o ch /e lle r fo rm ella  d rag  hos 
den  återg ivna  tex ten , oberoende av karak tären  hos verket i sin  h e lh e t och  y ttre  o m ständ ig 
h e te r i sam band  m ed  verket). V älta lighet och  levem esb esk riv n in g  b y g g er p å  b åda  delarna: 
den  fö rsta  av ser i d e tta  fall (u td rag  ur) tex te r som  h a r en  re to risk  u tfo rm n ing  och  som  
fram förts  m untlig t, den  and ra  tex te r som  innehå lls lig t u tgö r en  levem esbesk rivn ing  och  är 
häm tade  u r längre  sjä lvb iog rafiska  verk.
125 ”A vhandling” stå r d å  fö r a llm än t sakavhand lande u td rag  u r längre  verk  som  rik ta r sig till 
en  ospecificerad  a llm änhet, ” sk rivelse” fö r sakavhand lande u td rag  u r kortare  tex te r som  har 
tyd ligare  u rsk iljbara  och  m era  begränsade  adressater, t.ex . sådana som  u rspm ng ligen  
pub licera ts som  tidskriftsartik lar. K åseri, i den  m en ing  som  b rukar anges genom  den  franska  
fo rm en  causerie, b y gger p å  stild rag  i tex ten , fö r-/eftero rd  en b a rt på  d e t y ttre  k rite rie t att 
u td rage t ifråga  u tgö r e lle r ä r  h äm ta t u r  e tt för- e lle r e fte ro rd  till e tt verk.
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utgör närmare 20 procent. Levemesbeskrivning/porträtt, ”skrivelse”, kåseri och 
brev står för mellan 11 och nio procent vardera. ”Avhandlingarna” är inte bara långa 
utan också relativt många, 14 utdrag är av den typen. ”Skrivelse” och vältalighet står 
för 13 respektive 11 utdrag. Det är emellertid en annan genre som är allra rikligast 
representerad om man enbart ser till antalet utdrag: breven, som är 21 stycken.

En undersökning av genretillhörighet kastar med andra ord inte särskilt mycket 
ljus över den litterära sakprosans roll i urvalen. Där finns visserligen ett antal texter 
som representerar äldre höglitterära genrer som brev, självbiografi och vältalighet 
-  i Steffens urval både politisk, akademisk och kyrklig vältalighet -  men som genrer 
betraktade så föga tillfredsställande kategorier som avhandling och skrivelse står 
tillsammans för närmare 40 procent av det utrymme de litterära sakprosetexterna 
får, för- och efterord för tio procent.

Ämnessfären gör texttypens plats bättre begriplig. Litteratur, estetik och filosofi 
(upplysningsfilosofi, romantisk-idealistisk filosofi) är de ämnen som dominerar i 
de litterära sakprosetexterna, oberoende av genre; starkast hos Mjöberg. Via utdrag 
ur levemesbeskrivningar, förord, ”avhandlingar”, tal, stridsskrifter, litterär satir, 
privatbrev osv ges genom dessa texter en direkt inblick i tidens litterära och 
filosofiska diskussioner och i textförfattarens egna ställningstaganden. Illustratio
ner av vad som sedan blir en litteraturhistorisk och litteraturteoretisk kunskap 
förmedlad av sekundärtexter förmedlas direkt av de inblandade författarna själva. 
Men också fosterlandet och dess historia samt religion och moral avhandlas 
tämligen ofta i texterna. Det är ämnen för verklighetsbeskrivande texter med 
anspråk på konstnärligt värde som rimligen ansågs lämpliga i ett litteratururval 
avsett för det uppväxande släktet, kanske särskilt för gymnasiets ynglingar.

I Steffens -  men inte i Mjöbergs -  urval förekommer emellertid i flera fall att en 
författare representeras enbart av litterär sakprosa; även så sent som vid mitten av 
1800-talet. Det har förmodligen att göra med Steffens strävan att ge en både fyllig 
och trogen bild av svensk litteraturs karakteristiska utseende under olika perio
der,126 vilken gör att till exempel också en genre som 1700-talets akademiska 
äreminnen blir representerad i urvalet. Det talar dock samtidigt starkt för att 
litteraturbegreppet faktiskt var så vitt att litteratur, via omvägen över en upphovs
man som gjort sig bemärkt som Författare, innefattade även direkt verklighetsbe
skrivande texter, skrivna av Författare som huvudsakligen eller enbart utövat sin 
konst inom det området. En sådan är Henrik Bernhard Palmaer, en 1840-talsskri- 
bent som hos Steffen representeras enbart av litterär sakprosa. De valda texterna 
tycks i detta fall ingå främst som illustrationer till författarens stil.121

126 V issa fö rfa ttare  och  v erk  som  redak tö ren  person ligen  in te  skattar särsk ilt hög t (se fö rordet 
till den  nya  fem te  delen  av  verket, S teffen 1921 s. 3-4) har g iv its ganska  sto r plats. I sam m a 
fö ro rd  sägs den  främ sta  p rinc ipen  fö r u rva le t -  nog i denna del, m ed  den  allra  nyaste  
litte ra tu ren  -  ha  varit a tt ”lå ta  tidens an le te  av speg las” (a.a ., s. 17).
127 D et senare gäller även flera  and ra  tex te r i R ichard  S teffens rik liga  urval av re lativ t sen, 
lä tt satirisk  e lle r kåserande p ro sa  m ed sam tidsh is to ria  som  äm ne (av C rusensto lpe , O rvar 
O dd, G unnar W ennerberg). H ans u rval innehå lle r be tyd lig t m era av sådan t än M jöbergs. -  
A ndra  sk illnader värda  att n äm na  är a tt brev, skrivna av d ik tare , ib land  till andra d ik tare  och
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En sammanfattande slutsats måste bli att det finns underlag för båda tolkning
arna: det rör sig om ett både-och, inte ett antingen-eller. De relativt sena direkt 
verklighetsbeskrivande prosatexterna i de textsamlingar jag har undersökt måste i 
många fall anses ingå i litteraturen på jämställd fot med dikter och fiktionsprosa. De 
finns med just som exempel på ”litteratur”, stilistiskt-konstnärligt sett litterärt 
utformade texter. Därmed förkroppsligar de en äldre uppfattning om produkter av 
språkkonst som ser till den språkligt konstnärliga utformningen men inte till 
fiktion-faktadimensionen. Men i minst lika hög grad tycks de direkt verklighetsbe
skrivande texterna ha valts på grund av sitt innehåll, de kunskapsförmedlande och/ 
eller ideologiskt-fostrande aspekterna i de ämnen de avhandlar. Renodlade genre
uppfattningar tycks däremot ha litet förklaringsvärde när det gäller vad som räknas 
som litteratur. Historisk bemärkthet hos en skriftställare är tillräcklig för att en 
prosatext med anspråk på konstnärligt värde skall få ingå i skolurvalet.

Inriktningen på litterärt-filosofiska ämnen är ett intressant strukturellt drag. Den 
innebär att en metanivå etableras i den av skolan förmedlade litterära diskursen. 
Texter som ingår i litteraturen handlar själva i stor utsträckning om litteratur, 
författare, litterära och estetiska frågor och ställningstaganden.

Innehållet i vers och fiktionsprosa

Dessa litterära sakprosetexter som behandlar litteraturfrågor i vid mening kan ses 
som en infällning av en förmedlande diskurs i en samling primärtexter; ett inslag 
av kunskapsförmedlande karaktär i ett urval ur en litterär diskurs som huvudsakli
gen är av ett annat slag. Men de kan också tolkas som ett uttryck för en reglerande 
diskurs i Basil Bernsteins mening, där principer för ordning, identitet och relationer 
etableras och genom skolans försorg formar och reglerar individens inre. Det är i 
så fall en reglerande diskurs som är nära besläktad med den som manifesteras även 
i dikter och dramatikutdrag i urvalet.

Jag har inte systematiskt undersökt annat än de litterära sakprosetextema med 
avseende på innehållsliga teman, men finner ingen anledning att ifrågasätta den 
tidigare forskning som har betonat fosterländskhetens och religionens stora plats i 
litteratururvalen för den svenska skolan, inklusive gymnasieskolan, under första 
hälften av 1900-talet.1281 många dikter och dramatikutdrag i de två urvalen betonas

o fta  m ed  litte rära-este tiska  frågo r som  äm ne, få r  tre  gånger så  stort u trym m e hos M jöberg  
som  hos Steffen. V älta lighet, m ed  litte rärt-filo so fisk t e lle r re lig iö st och  nationellt innehåll, 
få r också  större u trym m e. D essa  d rag  b ö r då  ses i re la tion  till den  tonv ik t p å  fö rfattaren , 
fö rfa ttarskapet och  ” sto ra” fö rfa ttare  som  k om m er fram  i M jöbergs an to log i och  i viss m ån 
även  i hans sekundärtex ter, och  till vad  vi i öv rig t v e t om  M jöbergs syn p å  litte ra tu r och 
litte ra tu rstud ie t p å  gym nasie t (se M artinsson  1989, B rink  1992). D et verkar tro lig t a tt den 
litte rä ra  sakprosan  i d e t u rvale t i högre  grad  än i S teffens är va ld  i e tt alldeles specie llt syfte: 
fö r att b e ly sa  en fö rfa ttares person lighet, åsik ter och stä lln ingstaganden  i litte rära  och 
filo so fiska  frågor.
128 A nn ica  D an ie lsson  finner a tt re lig ion  och fo sterland  ä r dom inerande tem an  i tex tu rvale t 
n ä r hon  undersöker de innehålls liga  tem an a  i upp lagan  från  1945-46 av Jo sua  M jöbergs 
Svensk litteratur. I d enna senare u pp laga  saknas ändå  flera  av de  m est fo sterländska  tex terna
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fosterlandet och religionen som värden, och andligt sökande och högt stämda ideal 
är ofta texternas tema.

Emellertid följer inte självklart av detta att litteraturen lästes i syfte att inpränta 
de värderingar och det innehåll som dominerar i de litterära texterna: idealism, 
gudstro och kärlek till fosterlandet. Litterärt värde är inte självklart lika med 
uppbyggelsevärde, inte ens i skolan, och litteratururvalets teman i ett skolurval 
måste ses i relation till det sätt på vilket texterna skulle studeras i skolan. Det är inte 
ens säkert att texterna ifråga valts in i en skoldiskurs just för innehållets skull. 
Urvalsramen utgörs av den svenskspråkiga diktning från flera sekel som vunnit 
bifall hos dominerande samhällsskikt och därefter även hos en litteraturvetenskap, 
och denna diktning var rimligen i sin helhet i mycket stor utsträckning präglad av 
fosterländska och religiösa teman. Inriktningen på Gud och fäderneslandet förefal
ler starkare i Richard Steffens urval än i Mjöbergs -  men det har förmodligen en hel 
del att göra med Steffens bredare urval från äldre tider och önskan att visa upp det 
karakteristiska.

Antologierna som  textuella helheter
Genom texturvalets innehåll, struktureringen och organisationen bildar de svenska 
tjugotalsantologiemas litteraturstycken tillsammans, innanför böckernas pärmar, 
en sammanhängande berättelse om bemärkta och snillrika svenska mäns tankar om 
livet, om fosterlandet och om dikten genom århundradena, väl formulerade eller 
gestaltade tankar som ofta ger uttryck för andliga strävanden.

Att betrakta en skolantologi som textuell helhet innebär emellertid också att se 
till relationerna mellan dessa valda litterära texter och andra typer av texter eller 
meningsbärande inslag i den texthelhet som boken utgör. I antologierna finns 
redaktionella och skolspecifika tillskott till de litterära texterna i form av inledning
ar eller kommentarer till de återgivna texterna, sammanfattningar av innehållet i ej 
återgivna textdelar samt fotnoter med förklaringar och upplysningar av olika slag. 
I Svensk litteratur 1-2 finns illustrationer. De två antologierna skiljer sig emellertid 
ganska mycket åt med avseende på de redaktionella tillskotten.

I Översikt av svenska litteraturen 1-4 finns en stor mängd fotnoter som ger 
utförliga ord- och sakförklaringar eller extrapåpekanden och kommentarer av olika 
slag i anslutning till primärtextema. Då och då ges dessutom en introduktion till den 
återgivna texten eller en inskjuten kommentar, något oftare sammanfattningar av 
utelämnade passager. Ordförklaringar hjälper läsaren att tillgodogöra sig det 
kognitiva innehållet i texten, sakförklaringar gör honom dessutom närmare bekant 
med föremål och företeelser som nämns i den. Men den samlade innebörden av alla

i 1920-talsupplagan , t.ex . W allins ”Ä ra  och  ly ck a  å t fäderneslande t” , e tt ta l från  1816. F ö r 
D an ie lssons bedöm ningar, se D an ie lsson  1988, s. 93 ff, 108 ff; 249  f. D en  undersökn ings- 
upp läggn ing  D an ie lsson  h a r v a lt innebär dock  att de t ä r  ju s t  innehå llsom rådena  re lig ion , 
fo s te rland  och  sam hälle  som  granskas i  respek tive  an to log i. M ö jlighe ten  finns a lltså  att en  
induk tiv  undersökn ing  av  tex ternas tem an  sku lle  fin n a  någ o t annat, m en  d en  m öjligheten  
fö re fa lle r liten.
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dessa redaktionella texttillskott i Steffens antologi blir att den litterära diskursen 
genomstinges och överlagras av en annan sådan, en som vill ge kunskap om 
litteratur och runt omkring litteratur.

I Josua Mjöbergs Svensk litteratur 1-2, däremot, finns mycket litet av redaktio
nell text. Fotnoter saknas helt.129 Under- och mellanrubriker inom de valda 
textavsnitten är sällsyntare än i Översikt av svenska litteraturen, och de som finns 
är troligen originalets. Dikttitlarna följ s inte, som de ofta gör hos Steffen, av ett årtal 
som anger tillkomsttiden; författarnamnen heller inte av födelse- och dödsår. 
Däremot börjar i Mjöbergs huvudantologier varje nytt författarskap alltså på en ny 
sida, med författarnamnet överst följt av ett litet författarporträtt. I Svensk litteratur 
hålls de litterära texterna rena, får tala för sig själva och ges därmed större tyngd.130 
De få tillskotten till den litterära texten innebär att det är texternas upphovsmän som 
enskilda, levande människor, som lyfts fram i den större helhet som skolantologi- 
texten utgör.

"En skönare avskedshälsning  
har ingen svensk skald bragt sitt fo lk /' 
Litteratursynen i sekundärtexterna
Urvalet av primärtexter för förmedling och de sammanhängande metatexter som 
talar om litteraturen utgör i Sverige på 1920-talet i mycket stor utsträckning med 
varandra parallella -  isomorfa -  och ideologibemängda diskurser. Litteraturläro
böckernas sekundärtext organiseras liksom primärtexturvalen enligt en kronolo
gisk, historiskt redovisande princip. Det som behandlas är svenska författare och 
deras verk. I sekundärtexten sätts de in i en ram där andra aspekter på Sveriges 
kulturella utveckling bereds utrymme, främst breda europeiska tankeströmningar 
och deras genomslag i Sverige, och där centrala tänkare och författare från andra 
europeiska länder presenteras som en bakgrund till de stora skedena i den svenska 
litterära odlingen.131

129 F ö rk la ringar och  påpekanden  i anslu tn ing  till tex terna  ges is tä lle t i separa ta  häften .
130 M jöbergs två häften  m ed litte ra tu r från  tiden  före B ellm an  ha r in te  sam m a karaktär. D är 
saknas fö rfa ttarpo rträ tt och  där finns ganska  m ycket av  ord-, sak- och  person fö rk laringar 
sam t belysande kom m en tare r längst ned  p å  sidorna. D et rö r sig  dock  in te  om  egen tliga  
fo tno te r -  m arkeringar i fo rm  av siffro r i p rim ärtex ten  saknas, v ilke t kan  to lkas som  en 
önskan  att, även i de tta  fall, b evara  o rig inaltex ten  så ” ren” som  m öjligt.
131 S k illn ad e rn a  b e ro en d e  p å  up p h o v sm an  i sek u n d ärtex ten s in n eh å ll och  s tru k tu r g å r åt 
sam m a hå ll som  sk illn ad e rn a  i p rim ärtex tu rv a len . I Jo su a  M jö b erg s tex t ä r  d e t fö rfa tta ren  
och  fö rfa tta rsk ap en  som  u tg ö r den  g ru n d läg g an d e  och  vä l sam m an h å lln a  e n h e t e fte r  
v ilk en  tex ten  s truk tu reras . R ich a rd  S te ffen  a rb e ta r m ed  tid ev a rv  och  p e rio d e r som  
överg rip an d e  en h e te r och  genre  som  en  k o n k u rre ran d e  sådan , kan  b ry ta  up p  red o g ö re lsen  
fö r e tt v iss t fö rfa tta rsk ap  g en o m  k o rta  red o g ö re lse  fö r an d ra  fö rfa tta re  och  v e rk  och  
p re sen te ra r ib land  v e rk  av  sam m e up p h o v sm an  p å  sk ild a  stä llen  bero en d e  på  g en re tillh ö 
righet. S is t m en  in te  m in st p resen te ras  d ä r m ån g a  fle r  fö rfa tta re  och  ges m ån g a  fle r  
fak tad e ta lje r  än hos M jöberg .
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En nationell-eklektisk litteratursyn

Dominerande, och det mest särpräglade inslaget, i litteratursynen är den nationella 
bestämningen av litteraturen. Distinktioner mellan olika typer av texter är av 
mycket underordnad betydelse. Litteratur är först och främst en helhet som är vår 
litteratur, det svenska folkets gemensamma och värderade ägodel. Texter och deras 
med dem intimt förknippade upphovsmän utgör något som har en förbindelse med 
varandra över tid, representerar en nationellt bestämd helhet och ingår som en viktig 
del i en gemensam odling och utveckling. Litteratur förkroppsligar språkliga och 
andliga band mellan en grupp människor. Det är också, åtminstone ibland och 
delvis, ett uttryck för specifika drag hos en grupp människor som har någonting 
gemensamt.

Utskiljandet av ett vi förutsätter alltid ett samtidigt utskiljande och uteslutande 
av ett de; ”de andra”. Vilka dessa andra är och hurdana de är, betonas inte i texterna. 
Gestalter ur den europeiska litteraturens historia presenteras, svenska verks bero
ende av utländska förebilder behandlas och negativa omdömen om ”andra” saknas. 
De andra är helt enkelt den icke benämnda frånsidan av det vi, en folkligt nationell 
enhet med gemensamt ursprung men regionala särdrag, som lyfts fram i texten.132

Den nationella gemenskapens och svenskhetens roll i litteratursynen kommer 
inte fram bara genom formuleringar som den i detta avsnitts huvudrubrik: ”En 
skönare avskedshälsning har ingen svensk skald bragt sitt folk” (Mjöberg) eller det 
enkla faktum att det i princip endast är den svenska litteraturen som behandlas. 
Tydligast visar sig betoningen av gemenskapen i texternas mycket flitiga bruk av 
orden vi, vår och svensk: ”vår litteraturs”, ”för första gången i vår litteratur”, ”.. .som 
vår litteratur äger”, ”i vårt land”, ”hos oss”, ”på svenskt tungomål”, ”i svensk dikt”, 
gärna tillsammans med en superlativ: ”en av den svenska litteraturens yppersta... 
”. Litterära verk förklaras och tolkas som uttryck för typiskt svenska drag (se 
nedan), verks och diktade gestalters svenskhet eller svenska lynnesdrag påtalas och 
den av den nationellt-idealistiske 1800-talslitteraturhistorikern Gustaf Ljunggren 
som typiskt svensk betraktade humorn -  ”en sorg i rosenrött” -  betonas i verkredo
görelser. Båda texterna inramas av tal om det svenska.133 Vid redogörelsen för en

132 B åda b öckerna  ta r em ellertid  som  u tgångspunk t fö r berä tte lsen  om  ”vår litte ra tu r” den 
germ anska fo lkstam m en , den  som  ”v i” hö r till, och  påståenden  om  germ anskhet å te rkom 
m er i tex terna. T eorier om  raser och n a tioner och deras k arak te ris tika  var v id  början  av  1900- 
ta le t in te laddade på  sam m a vis som  nu, m en det senare b ruket av  teo rie r om  gem ensam  
germ ansk  e lle r arisk  härstam ning  gör a tt m an  ib land  k än n er obehag  in fö r Josua  M jöbergs 
text. Se den  i fö ljande no t c ite rade  in ledn ingen  till hans lärobok. F örst därefter näm ns i 
tex ten  germ anernas odling . D et är en händelse  som  ser u t som  en tanke a tt Tegnér, den 
främ ste  förfa ttaren  i p rim ärtex tu rvale t, senare  om näm ns på  fö ljande vis: ”H ans lju slock iga  
huvud  och  b lå  ögon  lä to  ana  ren  svensk  b ö rd .” (s. 119) och O scar L evertin  som  en person  
”av ren t ju d isk  bö rd” , m en  som  ”väx te  a llt m er sam m an  m ed svensk t väsen” (s. 216  resp  
217).
133 M jöberg  1927, s. 5: ” Svenskarna  tillhö ra  den germ anska folkfam iljen . D ennas stam fa

der, u rgerm anerna , bodde v id  Ö stersjön  redan  p å  den  tid , då  rom arnas fö rfäder ännu  icke 
hade vandra t söderu t över a lperna  och  det g rek iska  u rfo lke t ännu  icke ryck t ned  över
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v is s  fö r fa t ta re  o c h  h a n s  v e rk  p å p e k a s  g a n s k a  o f ta  a tt  d e n n e  p å m in n e r  o m , ä r  e n  
fö r e g å n g a re  t i l l ,  fö re b å d a r , u tg ö r  e n  lä n k  e m e l la n , h a r  s lä k ts k a p  m e d , h a f t  b e ty d e ls e  

fö r  e l le r  h a r  b e u n d ra ts  a v  a n d ra  s v e n s k a  fö r f a t t a r e 134, e t t  d ra g  s o m  in te  b a r a  in n e b ä r  
a t t  l i t te ra tu re n s  n a t io n e l la  b e s tä m n in g  p o ä n g te r a s  u ta n  o c k s å  a t t  e t t  s a m b a n d  m e l la n  
d e la r  i e n  h e lh e t  u p p rä t ta s .  V e rk e n s  o c h  fö r fa t ta rn a s  p o p u la r i te t  i s a m tid e n  e l le r  h o s  
e f te rv ä r ld e n  ta s  u p p , ib la n d  d e ra s  a v g ö ra n d e  in f ly ta n d e  p å  h e la  d e n  s v e n s k a  
k u ltu r e n  e lle r  f ö r  e n  n a t io n e l l  s a m m a n h å l ln in g  : ” F å  p e r s o n e r  h a v a  h a f t  s å  s to r t  

in f ly ta n d e  p å  d e n  s v e n s k a  k u l tu r e n ” , ”L a n tv ä m s s å n g e n  o c h  S v e a  h a  u n d e r  h e la  

18 0 0 - ta le t  v a r i t  d e n  sv e n s k a  fo s te r la n d s k ä r le k e n s  h e l ig a  sk r if te r : s å  lä n g e  e n  b lo d ig  
fö r s v a r s k a m p  m o t  d e n  ry s k e  jä t te n  v a r i t  a t t  r ä k n a  m e d  s o m  e t t  k a n h ä n d a , h a  d e s s a  
d ik te r  b e v a ra t  e t t  le v a n d e  s a m b a n d  m e d  d a g e n s  s p ö r s m å l” .135

De explicita svaren. D efinitionen av litteratur

I  J o s u a  M jö b e rg s  te x t  ta s  l i t t e r a tu r  o c h  d ik tn in g  fö r  g iv n a . F ö r s ö k  a t t  d e f in ie r a  

l i t te ra tu r  s a k n a s  h e lt .  H o s  R ic h a rd  S te f fe n  f in n s  i d e t in le d a n d e  a v s n i t te t  o m  d e n  
a ll r a  ä ld s ta  l i t te ra tu re n  e t t  g a n s k a  ty d l ig t  fö r s ö k  a t t  d e f in ie r a  v a d  l i t te ra tu r  e g e n t l i 
g e n  ä r  f ö r  n å g o n tin g . D e t ä r  e n  d e f in i t io n  s o m , i d e t  a t t  d e n  ä r  m y c k e t  v id  m e n  

s a m tid ig t  ty c k s  b e g rä n s a d  g e n o m  e n  k n y tn in g  t i ll  e n  v is s  g r u p p  m ä n n is k o r ,  a n ty d e r  
e n  fo lk g e m e n s k a p s  b e ty d e ls e  fö r  li t te ra tu rb e g re p p e t :

M en därem ot sväva vi i fu llständ ig  ov isshet om  deras vetande och tro, deras tankar 
och  känslo liv  sam t om  det u ttryck  de kunna t g iv a  däråt, m ed  e tt ord  om  allt det, som  
skulle b ilda t en  1 i 11 e r a  t u  r, om  det funn its i sk rift b evara t till våra  d agar.136

D e n  g ru p p  so m  å sy f ta s  i te x te n  (d e , d e ra s )  ä r  ”d e t  fo lk , s o m  v i h ä rs ta m m a  f rå n ” , 
b ro n s å ld e rn s  in v å n a re  i S k a n d in a v ie n . M e d  e n  s å d a n  d e f in it io n  ä r  d e t ä r  s v å r t a tt  se

B alkans berg. D et var e tt högväxt, lju shårig t och  b låög t folk, u tm ärk t av v iljes ty rka  och 
hand lingslust, ljust fö rstånd  och rik  inb illn ing  m en  även  inå tvän t och  fa lle t fö r g rubbel.” -  
S. 229-230: ” ...han vördar fädem a, den  stam  av b ö n d er som  genom  tid em a  h a r bevara t 
da lm aslynnet och g iv it d e t i arv till honom  själv. (...) och han  h a r u ttryck t sin  häng ivenhe t 
icke b lo tt fö r fö rä ld rarna  och  släk ten  (Träslottet) u tan  även  fö r de  fäder, som  en gång slogos 
v id  B runbäcks färja  (...) sånger om  ’lö sk e rk a rla r’. M en  även d essa  ha  sin  stam s sjä lvkänsla  
(...) K arlfeld ts poe tiska  s p r å k . . .  h ar uppsugit en m ängd  o rd  dels u r a llm ogespråket, dels 
u r ä ldre svenska, särsk ilt u r b ibeln  och  bondeprak tikan , och  få r härav  en säregen  m ust.” 
S teffen 1917, s. 1: ”D en gren  av germ anerna , som  kallas skand inaverna  e lle r de nord iska  
fo lken, har tro ligen  sedan  u rm innes tid er b o tt i Sverige, N orge och  D anm ark . (....) Så m ycket 
är å tm instone  säkert, att det fo lk , som  vi härs tam m a från , funn its i N orden  redan  under den 
period , so m k a lla s  b ronså ldern” - S .  280: ”H ans kynne  präg las av gam m alsvensk  m an lighet 
och  av dalkarlens inbundna  och trygga lugn .” ( -  Se E ng lund  1994 fö r en  analys av  struk tur 
och  innehåll i e tt ko rt avsn itt av  M jöbergs text, d är m otsvarande tex tegenskaper av täcks och 
to lkas.)
134T.ex. M jöberg  1927 s. 39, 63, 70, 88, 90, 91, 107, 170; S teffen  1917 s. 63, 67, 91, 111, 
123, 151, 1 9 4 ,2 1 9 , 2 4 0 ,2 4 1 .
135 S teffen  1917, s. 194 resp. M jöberg  1927 s. 122.
136 S teffen  1917, s. 1.
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att någon typ av text alls skulle uteslutas ur det litteraturbegrepp som framställningen 
vilar på, annat än möjligen på grundval av det kvalitetskriterium rörande uttrycksför
mågan som kan ligga i formuleringen ”det uttryck de kunnat giva däråt”. I avsnittet 
om Jonas Love Almquist ges en ny påminnelse om vidden hos ett underliggande 
litteraturbegrepp. Om Almquist sägs att hos honom finns ”snart sagt alla litteraturens 
grenar representerade, från läroböcker i de mest skilda ämnen och vetenskapliga 
avhandlingar till vitterhetens alla arter”.1371 båda litteraturläroböckema är det faktiskt 
tillämpade litteraturbegreppet mycket vitt. Texter av skilda slag långt från kärnområ
det behandlas, eller åtminstone nämns i samband med behandlingen av författaren; 
från landskapslagarna till Almquists Svenska fattigdomens betydelse och Rydbergs 
Bibelns lära om Kristus. Steffen tar för tiden fram till mitten av 1700-talet upp 
skriftställare som enbart verkat inom områdena historia och vetenskap, under 1800- 
talet politiskt-satiriska skribenter som H. B. Palmér och Crusenstolpe.

D e implicita svaren.
Litteratur: en produkt a v e n  författare och hans väsen, en tid, en nation

Litteraturen och dess utveckling i stort uppfattas i Stelfens och Mjöbergs läroböck
er som uttryck för eller en spegel av en tid, dess lynne och ”rörelser”. Rörelserna 
i tiden och kulturen knyts ibland till vetenskapliga, materiella, politiska eller sociala 
förändringar, och någon gång nämns också en smak eller ett intresse hos en publik 
som bakgrundsfaktor för litteraturens utformning. De enskilda litterära produkter
na ses som bottnande i en författares lynne, karaktär eller väsen, men även som 
resultat av eller uttryck för hans erfarenheter, tankar och övertygelser, stämningar, 
skaldegåva eller fantasi. Slutligen ses verken tämligen ofta som något som, via sina 
författare, är ett uttryck för specifikt svenska (lynnes)drag.

137 S teffen  1917, s. 215. E n annan  och till synes snävare defin ition  finns i b ihanget 
D ik tkonstens h u v udarte r som  avslu ta r S teffens litte ra tu rh is to riebok . ”D iktkonsten  ä r en  av 
de f e m  s k ö n a  k o n s t e r n a ,  v ilka  alla  i högre  e lle r läg re  grad  äro  u ttryck  av m änniskans 
k änsla  och  konstnärliga  fantasi. (....) A lla  de a ls te r av den  konstnärliga  fan tasien , i v ilka 
språket begagnas som  u ttrycksm edel, vare  sig  p å  vers e lle r p rosa, b ilda  den  sköna 
litteraturen  e lle r v itterheten . Skön litte ra tu rens arter b ruka  indelas i tre  huvudgrupper: lyrik, 
ep ik  och  d ram atik” (S teffen  1917, s. 281). D enna and ra  defin ition  tycks tyda  på  att vi här, 
m ed  en  insnävn ing  till ” skön litte ra tu ren” , ”d ik tkonsten” e lle r ”v itte rheten” , sku lle  ha  att 
gö ra  m ed  en he lt m odem  litte ra tu ruppfa ttn ing , där fik tionsd im ensionen  är lika  v ik tig  som  
u ttrycksfö rm ågan  e lle r den  konstnärliga  d im ensionen  (”a ls ter av den  konstnärliga  ,/an ta- 
sien”) och  sk ilje r u t en  v ik tig  tex tg rupp . D et m otsägs em ellertid  av hur ordet skön litte ra tu r 
kan användas p å  andra stä llen  i läroboken . ”Av skön litte rära  a ls te r h a r han  u tom  sina tal även 
fram trä tt m ed  fab le r sam t i synnerhet m ed  ’E n gam m al m ans b rev  till en  ung p rin s ’, v ilka 
han skrev  såsom  uppfostrare  fö r k ronprins G ustav” , he te r d e t om  sju ttonhundrata lsfö rfa t- 
taren  C arl G ustav  Tessin (s. 96). T erm en används i den  citerade  m en ingen  på  ett sådan t sätt 
a tt d e t litte ra tu rbegrepp  den  står fö r uppenbarligen  är m era  besläk ta t m ed  e tt re to risk t 
sådant. Tal och  d idak tiserande b rev  räknas till skön litte ra tu ren . D et som  uteslu ts jäm fö rt 
m ed  den  m y ck et b reda  täckn ing  som  ordet litte ra tu r h a r i c ita te t om  A lm quists verksam het 
ä r m öjligen  läroböcker och  vetenskap liga  avhandlingar.
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Denna förklaring av litteraturen betonas inte i texterna. Förklaringar antyds 
genom textens påståenden eller sidoställningar av påståenden och vävs samman 
med berättelse, beskrivning och analys av verken, värdering av verken och deras 
upphovsmän.138 De skilda typerna av ”förklaring” kan också gripa in i varandra: 
tidens lynne eller nationella särdrag har t.ex. betydelse för eller utgör ett inslag i 
författarens väsen.

Citaten nedan visar inte bara förklaringarnas art, utan också det sätt på vilket de 
ges. Den första citatsamlingen illustrerar tidens betydelse som förklaringsfaktor.

T iden  [refo rm ationstidevarvet] hade e tt p rak tisk t skap lynne, och nästan  all litte ra tu r 
fick  en underv isande och  m oraliserande karaktär;
U nder G ustav  III:s dagar fingo  de v ittra  als tren  en  d ittills ouppnådd  fo rm ell elegans 
(...) D ärem o t stodo vetenskaperna  ej fu llt p å  sam m a höga  ståndpunk t som  föru t. (...) 
G rund ligheten  stod  lägre i kurs än  fö rfin ingen . D enna u tveck ling  har v isserligen  i 
n ågon  m ån  sin  fö rk laring  i konungens egen  k arak tär m en dock  ej u teslu tande däri; 
den  är en  y ttring  av  he la  tidens lynne;
M er e lle r m indre tyd lig t fram träder den  sengustav ianska  tidens lynne hos fm  
L enngren , F ranzén , W allin  och  V alerius;
A tt denna rik tn ing  [nyrom an tisk t fo rn tidsin tresse] nu fick  ökad  sty rka  och  under den 
fö ljande tiden  hos oss nådde sin  hö jdpunkt, b e ro r på  de  po litiska  världshändelserna  
och  de o lyck liga  fö ljder d essa  hade  fö r S verige

(S teffen  1917, s. 41 ; s.113; s. 145; s.181)

H an är barn  av en  jäk tande , fam lande och  frid lös tidsålder, och  denna avspeg lar sig 
troge t i hans verk  [om  S trindberg];
D en  franska  sm aken  v a r e tt u ttryck  fö r den  högsta  sam hällsk lassens fö rfinade  
odling . M en  m ed  industriens och  handelns uppsv ing  fram väx te  en  ny sam hällsk lass, 
som  saknade litte rä r hy fsn ing  m en  fick  tid  till fö rströelse läsn ing . I hägnet av  denna 
m edelk lass u tveck lade  sig  den  fö ru t föga  u tb ildade  prosarom anen  till en  ny d ik tart, 
som  vann allt s tö rre  be tydelse  (M jöberg  1927, s. 202 resp. 76)

Citaten nedan illustrerar författaren och hans väsens betydelse:

...hans d ik tsam ling  (...), som  v ittnar om  förfa ttarens m ilda  och  k änsliga  natu r sam t 
ö ppna  sinne fö r livets skönhe t” [Sam uel C o lum bus];
E n  ny sida av sitt väsen  uppenbarade  S no ilsky  därpå  i s ina 1871 u tg ivna  Sonetter, 
A llt detta  u tövade stort in fly tande på  hans karak tär och  skaldegåva, som  nu  he lt och  
hålle t u tveck lades i tidens anda  [K ellgren];
D e två sistnäm nda  [rom anerna] rep resen te ra  v a r sin  sida av R ydbergs väsen;
I de tsam m a [sorgespelet B ackanterna] u tkäm pas den  strid  m ellan  jo rd isk t och  
h im m elsk t som  ä r g runddraget i h e la  hans personlighet;
T red je  dik tsam lingen , Stänk och f l ik a r  (1896) m ed  sina hänsynslö sa  sjä lvbekännel
ser och självanklagelser, v isade slu tligen  i he la  sin sty rka  en  sjuk och  fö rtv iv lad  själ 
[Fröding] (S teffen  1917, s. 65; s. 256; s. 119-120; s. 258; s. 180; s. 278)

138 F ö r en noggran t dokum enterad  närläsn ing  av någ ra  sido r u r en av b öckerna  m ed  avseende 
p å  tex tväven  och  d e t sätt på  v ilke t fö rk laringen  av litte ra tu ren  ges, se E nglund  1994.

93



H ans väsens harm oni och  rikedom  h a  bäst k om m it till u ttryck  i de m ånga k o rta  d ik ter 
han  sk rev  under sitt livs senare skede [G eijer];
...söndrade hans väsen  i e tt bä ttre  och  säm re ja g , och  det fö rra  käm pade i någ ra  år en 
gripande kam p m ot det senare (...) H ans d ik tn ing  avspeg lar denna b ro ttn ing  
[F röding];
S lu tsum m an  av sina  erfa renhe te r kan  R ydberg  sägas ha  ned lag t i sin sista  rom an, 
Vapensm eden ;
F ranzéns läggn ing  v a r däru tinnan  germ ansk , a tt han  saknade den  spelande kv ick h e
ten  och var o fö rm ögen  att sk riva en lyckad  satir, m edan  friskhe t i känslan , innerlig 
het, enkelhe t och  natu rlig  godhe t äro  påfa llande drag  i de d ik te r i v ilka han  är sig 
själv. (M jöberg  1927, s. 133; s. 223; s.187; s. 101)

Den sista gruppen visar svenskhetens roll.

M en  dessu tom  är d e t fo lk liga  och  na tione llt svenska d raget hos D alin  synnerligen  
fram trädande;
Jakob  W allenberg  (...) en  av våra  yppers ta  p ro sahum oriste r och  m est karak teristisk t 
svenska  författare;
D enna  hennes v e rk lig h e ts tro h e t... gö r henne, b redv id  B ellm an, till den  säkerligen  
m est svenska av  a lla  århundradets d ik tare  [L enngren]

(S teffen  1917, s. 94; s. 112; s. 145-146);

D ik ten  är e tt levande u ttry ck  fö r en  sida i T egnérs och  det svenska lynnet: den 
ögonb lick lig t uppflam m ande hand lingslusten , det obö jliga  tro tset, som  g riper till 
övero rd  och  u tm anar sjä lva  ödet;
E n  svensk  figu r ä r  M ovitz  (...) E tt allm än t svensk t lynnesdrag  ligger i s täm ningarnas 
kastn ing  m ellan  ljus och  skugga, i lu sten  till upp tåg  och  lö ssläpp t m un terhe t på 
bo tten  av ett tungsinne. (M jöberg  1927 s. 121-122 resp. 73)

Ofta är det omöjligt att avgöra om påståendena avser författaren eller hans dikter.139 
Drag hos verken får ligga till grund för antaganden om deras ursprung i upphovs
mannens väsen eller karaktär, som i den första formuleringen i grupp två ovan, där 
dikterna uttryckligen sägs vittna om upphovsmannens natur. Framställningen kan 
nästan omärkligt glida från påståenden om drag i verken och till vad dessa är uttryck 
för, och tvärt om. Ett exempel ger det nästföljande citatet om Snoilsky och hans 
Sonetter. ”En ny sida av sitt väsen uppenbarade Snoilsky därpå...”. Det följs i texten 
av omdömet att Snoilsky i dessa sonetter ”framträder som den förnämt tillbaka
dragne aristokraten, vars blick (...)”. Den avslutande formuleringen, från Josua 
Mjöbergs lärobok, är mera komplicerad. Där flätas påståenden om typiskt german
ska karaktärsdrag, författaren Franzéns personlighet och drag i hans dikter samman

139 ”G rundd rage t i fru L enngrens lynne är k la r fö rstånd ighet, godm odig  skäm tsam het och 
enkel na tu rlighet. F ö r det känslo sam m a har hon ej m ycket sinne och  i synnerhet ej för 
kärleken , som  hos henne är u teslu tande skäm tsam t b eh and lad” (S teffen  1917, s. 146).
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på ett vis som gör det troligt att verken här förklaras genom hänvisning till 
författarens (germanska) lynne eller väsen. Avslutningsvis förutsätts uttryckligen 
det som skulle behöva bevisas, nämligen att de verk där de nämnda dragen kommer 
fram är sådana där författaren ”är sig själv”.

Författare och verk smälter samman. Alternativt används det neutrala ”ger en 
bild av”, ”ger bilder ur”, ”tecknar”, ”målar”, uttryck som är mycket vanliga i båda 
texterna.

Värdering och karakteristik

Uttrycken för en värdering och värderande bedömning av litteraturen är många. 
Oftast, men inte alltid, är värderingen positiv.

Den negativa värdering som förekommer talar på ett neutralt vis om att verket 
eller författaren inte lyckats, ej når lika högt, eller om ensidighet, överdrifter, brist 
på originalitet. Mera innehållsrika termer som kan förekomma talar om förkonst
ling, sentimentalitet eller torrhet, vilket även det kan ses som ett avståndstagande 
från överdrifter och ensidighet. Den positiva värderingen kommer också mycket 
ofta till uttryck genom ”neutrala” superlativer som helt enkelt anger att det be
dömda är mycket bra eller bäst i sitt slag: ”den största”, ”den yppersta”, ”den 
främsta”. Andra formuleringar kombinerar superlativen med ett innehåll som anger 
vad som värderas så högt: ”Aldrig har det svenska språket klingat med ett så 
smältande välljud som i denna sistnämnda lilla romans.” ; ”...som i känslans 
innerlighet och språkets melodiska skönhet knappast har överträffats i vår littera
tur”.140 Den nationella bestämning som jag tidigare har understrukit visar sig alltså 
också vid värderingen: den rör storheten eller det oöverträffade i vår litteratur, på 
svenskt språk, ibland behandlingen av det svenska språket. Även författarnas 
personlighet är föremål för bedömning och ibland uttalad värdering.141

De på en gång beskrivande och värderande ord som oftast kommer till använd
ning i sekundärtexterna för att karakterisera de litterära verken är desamma både 
hos Steffen och Mjöberg: sund, kraftfull, kraft, manlig, frisk, flärdlös; djup, ädel, 
upphöjd, äkta, ren, enkel, allvar; känsla, känslig, innerlig, omedelbar.

Orden har ovan indelats i tre semantiska sfärer som visar mot tre skilda värdegrun
der med hemvist både i litterära strömningar och utomlitterära värden. Den första 
sfären, som betonar sundhet, kraft och manlighet som värdefulla egenskaper hos 
litterära verk, är något rikligare representerad hos Steffen. Den kan förmodligen

140 D e c iterade  fo rm uleringarna , va lda  p å  m åfå  b land  m ånga  liknande, å terfinns i S tefffen 
1917, s. 177 resp  122.
141 ”F ru  B ened ic tssons kam p fö r u tveck landet av sin  begåvn ing  och  hennes ä rliga  s jä lvstän 
d ighe t äro  de t vackraste  b lad e t i v år å ttio ta ls litte ra tu rs h is to ria” ; ” H an [L idner] avn ju te r sina 
känslor, som  m an suger p å  en karam ell. D ygdebeg reppet har hos honom  fö rtunnats till att 
b lo tt och  b a rt innebära  lä ttrö rdhet. H an  saknar a llde les sed lig  hålln ing  och  v iljek raft” 
(M jöberg  1927, s. 210  resp  s. 95); ”E n  sund  och  harm on isk  världsåskådn ing  p räg la r såväl 
hans [R unebergs] person lighet som  hans d ik tn ing . (...) F lärd lös som  hans p erson lighe t var 
hans po e tisk a  stil.” ; ”D alin  var en sund  och  harm on isk  m änn iska  m ed  varm t sinne fö r det 
sköna och  en stark  och ärlig  fo sterlandskänsla” (S teffen  1917, s. 251 resp. 94).
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knytas till en ”götisk” anda från tidigt 1800-tal, men representerar naturligtvis också 
en bredare utomlitterär värdegrund. Den andra hör hemma inom en nyhumanistisk 
litterär och filosofisk inriktning, där strävan mot det djupa, ädla och upphöjda var ett 
ideal inte bara för litteraturen utan för människan. Den tredje, med sin höga värdering 
av känsla och innerlighet, visar mot romantikens litterära ideal -  och kanske mot ett 
kvinnligt komplement till det manligt friska som ideal.

Nationell idealism, kulturhistorisk empirism eller författarinriktad 
individualism? Relationen till tidigare forskning

I Tradition och betydelse (1989) urskiljer Bengt-Göran Martinsson tre huvudsak
liga litterära förhållningssätt eller litteratursyner under tiden 1865-1968 i källorna 
studentuppsatser, svensk litteraturforskning och den litteraturpedagogiska debat
ten. De ges beteckningarna nationell idealism, kulturhistorisk empirism och 
författarinriktad individualism.142 Utmärkande för den nationella idealismen är 
uppfattningen att det finns ett organiskt samband mellan nation, författare, språk 
och litteratur, samt vidare en idealrealistisk konstuppfattning och en romantisk 
historieuppfattning. Kännetecknande för den kulturhistoriska empirismen är av
saknandet av en uttalad estetik, synen på litteraturen som något icke nationalspråk- 
ligt bestämt samt en benägenhet att beskriva litteraturen som ett uttryck för tid och 
miljö: den beskrivs och värderas som konstverk utifrån hur väl den uttrycker sin tid. 
I modersmålsdebatten representeras den litteratursynen av Richard Steffen. Det 
tredje förhållningssättet, den författarinriktade individualismen, kännetecknas 
främst av det stora intresset för författarens psykologiska och allmänmänskliga 
egenskaper. Ett annat drag är ett relativt litet intresse för och motstånd mot det sätt 
att närma sig litteraturen som den kulturhistoriska empirismen står för, relaterandet 
av litteraturen till en övergripande historisk verklighet och den verklighet som 
omgav författaren när verket kom till. Litteraturen skall, något förenklat, läsas och 
behandlas som uttryck för författarens själ och personlighet. Den inriktningen 
exemplifieras bland de pedagogiska debattörerna av männen kring Modersmålslä- 
ramas förening (1912), särskilt Josua Mjöberg och Hilding Celander.

Den litteratursyn som framträder i tjugotalets sekundärtexter sammanfaller som 
synes inte med någon av dessa tre. Den har istället drag från samtliga och kan bäst 
beskrivas som en nationell-eklektisk litteratursyn. Litteraturen ses som ett uttryck 
för en författares väsen, karaktär och psyke, men också som beroende av hans 
erfarenheter och som en avspegling av en tid, ibland som ett uttryck för nationellt 
svenska drag. Betoningen av att det rör sig om en litteratur som är vår och 
knytningen till vårt språk är stark. Man kan rentav tala om spår av en underliggande 
uppfattning som ser ett organiskt samband mellan nation, folk, författare och 
litteratur.

Litterärt förhållningssätt eller litteratursyn hos Martinsson avser inte riktigt 
detsamma som litteratursyn hos mig. Men bådas material är helt eller delvis knutna 
till gymnasieundervisningen. Steffen och Mjöberg representerar dessutom i Mar

142 M artinsson  1989, s. 140-141.
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tinssons undersökning helt skilda förhållningssätt. Varför skiljer sig våra resultat?
Till en del låter sig skillnaderna förklaras av att det är nödvändigt att renodla och 

förenkla när man försöker spåra och karakterisera litteratursynen i texter. Martins
son har renodlat och lyft fram vissa gemensamma drag ur ett antal texter av tre olika 
slag (studentuppsatser, litteraturforskares skrifter/forskning om litteraturforskning 
samt inlägg i en litteraturpedagogisk debatt) som han funnit likheter mellan, jag har 
gjort detsamma för två längre texter av ett fjärde slag.143

Trots likheterna ifråga om studieobjekt, en litteratursyn, skiljer sig vidare våra 
definitioner av detta begrepp. Särskilt gäller det ifråga om var tonvikten läggs. 
Martinsson lägger, åtminstone ifråga om de uppsatser som utgör grunden för 
utarbetandet av tre kategorier, tonvikten vid synen på författaren och särskilda 
aspekter rörande den144, medan jag betonar synen på varför texter räknas som 
litteratur; uppfattningar eller bakomliggande föreställningar om vad som är littera
turens väsen, vad som är kännetecknande för den, hur den bör förklaras och varför 
den är värdefull.

Den vaghet som vidlåder ett begrepp som litteratursyn eller litterärt förhåll
ningssätt och svårigheterna att avgöra vilka påståenden eller drag i ett material som 
bör utgöra grund för slutsatser om en sådan ger också de utrymme för skillnader i 
utfall. Även givet likartade användningar av begreppet kan skillnader i läsningen av 
materialet ge upphov till skilda sammanfattande slutsatser.

Till sist är också vissa typer av litteratur klart mera lämpade för en läsning enligt 
endera av de tre förhållningssätten, särskilt beträffande den delaspekt som rör 
verkens relation till verkligheten. Mycken lyrik, särskilt romantisk sådan, för att 
inte tala om 1900-talslyrik, är svår att tänka sig som rent verklighetsavbildande, och 
svenska medeltida rimkrönikor, 1600-talets bröllopspoesi, 1700-talets operor eller 
litterära sakprosa lånar sig svårligen till utläggningar i enlighet med en författarin- 
riktat individualistisk litteratursyn. Martinssons material, särskilt de studentupp
satser som utgör grundvalen för urskiljandet av tre förhållningssätt, berör till 
alldeles övervägande del 1800-talsförfattare (samt 1900-talsförfattaren Pär Lager
kvist). Mitt utgörs av litteraturhistoriska texter som behandlar hela tidsspannet från 
forntiden och fram till år 1900, något som gör det svårt att på ens någorlunda 
enahanda sätt behandla samtliga tidsperioder, verk och författarskap.

Skillnaderna, och särskilt att Steffen och Mjöberg tidigare befunnits represen
tera helt skilda litteratursyner145, gör det emellertid befogat att närmare granska och 
jämföra våra undersökningar.

143 R enod lingens resu lta t ä r dessu tom  beroende av om  tonv ik ten  läggs v id  en  syn på  
litte ra tu ren  i stort, som  u ttryck  fö r det en a  e lle r d e t andra, e lle r v id  synen på/fö rk la ringen  
av en stak a  litte rära  verk . -  N o teras b ö r kanske  också  att L ars B rink , som  använ t M artinssons 
tre beg repp  fö r litte rä ra  fö rhålln ingssä tt vid  undersökn ingen  av avsn itt u r b l.a. S teffens och 
M jöbergs litte ra tu rh is to rie läroböcker, påpekar a tt det ä r svårt a tt en tyd ig t fö ra  S teffens resp. 
M jöbergs fö rhå lln ingssä tt till endera  av d em  (B rink  1992, s. 284).
144 Se M artinsson  1989 s. 30-31 . F ö rfa tta rsynsu tsago r har v idare  v id  den kvan tifierande 
undersökn ingen  u tg jo rt g runden  fö r k lassificeringen .
145 E n  v iss be tydelse  fö r sk illnaderna  har också  en  g lidn ing  m ellan  litte ra tu rsyn  som  synen
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Hur jämförbara är undersökningarnas resultat?

Eftersom vad man lägger in i begreppet litteratursyn naturligtvis är av stor betydelse 
för undersökningarnas resultat vill jag till att börja med så noga som möjligt 
redovisa Martinssons uppfattning genom direkta citat ur framställningen. Ett 
litterärt förhållningssätt eller litteratursyn avser i hans mening en uppfattning om 
”hur den litterära verksamheten i en vidare bemärkelse” förstås av en individ. 
’” Vilken uppgift har litteraturen?’ ’Vad kan den säga oss?’ ’Vilken uppgift har 
författarna?’ Svaren på dessa och liknande frågor inbegriper alltid, medvetet eller 
omedvetet, någon form av litteratursyn.” (s. 28).

Det litterära förhållningssättet delas därefter in i tre beståndsdelar eller perspek
tiv: författarsyn, verksyn och litteratursyn, en indelning som dock ”tjänar mer 
pedagogiska än analytiska syften”. Författarsynen rör föreställningarna om förfat
tarens uppgift, kall och status. Verksynen rör föreställningarna om verket: ”Hur 
skall det litterära verket beskrivas? Hur tolkas det bäst? Vilken status ges det?”. Den 
tredje delaspekten, litteratursynen -  här alltså i en snävare bemärkelse -  rör 
uppfattningarna om litteraturens förhållande till omvärlden. Ses litteraturen som 
verklighetsa vbildande, eller så att den ställer fram en annan sorts verklighet, en som 
måste uttolkas för att förstås? (s. 29-30). Men den rör också föreställningarna om 
”litteraturens roll i eller relation till världen”, vilket bl.a. avser uppfattningar om 
litteraturens historiska roll, huruvida den bara registrerar människans göranden 
eller själv påverkar mänsklighetens utveckling (s. 38).

Trots avsevärda skillnader i tonvikt och formuleringar har det Martinsson kallar 
litterärt förhållningssätt eller ibland litteratursyn onekligen ganska stora likheter 
med det jag har benämnt litteratursyn.

En analys av 56 studentuppsatser från perioden 1877-1952 är hos Martinsson 
grunden för urskiljandet av tre skilda litterära förhållningssätt, som när det gäller 
uppsatserna ges namnen det idealistiska, det historisk-empiriska och det psykologisk
symboliska förhållningssättet. Dessa används sedan som kategorier vid en kvantifi- 
erande undersökning av 101 uppsatser från tiden 1882-1964, där utsagor som vittnar 
om författarsynen avgör till vilket av förhållningssätten uppsatsen förs. Det första 
förhållningssättet dominerar stort bland de undersökta uppsatserna fram till 1910- 
talet, det andra växer fram under detta decennium och får en stark position under

p å  sjä lva  litte ra tu ren  och  som  uppfa ttn ing  om  skolans litte ra tu runderv isn ing , ink lusive 
synen  p å  litte ra tu rh is to rien  och  dess ro ll, som  ib land  finns hos M artinsson . I avsn itte t om  
L itte ra tu r och  b ildn ing  (M artinsson  1989, s. 71 -87) stå r en  ku ltu rh isto risk  syn på  litte ra tu 
ren , m ed  R ichard  S teffen  som  rep resen tan t, fö r en  upp fa ttn ing  som  främ st ser litteraturen  
i sko lsam m anhang  som  någ o t som  kan  ge  e leve rna  kunskap  om  den  egna ku ltu re lla  
bakgrunden , en  ku ltu rh isto risk  källa. ”L itte ra tu ren  är rä tt och  slätt en  kä lla  till kunskap” (s. 
88, s. 84). S åv itt ja g  kan  fö rstå  gä lle r S teffens synpunk ter på  litte ra tu runderv isn ingen  i den  
citerade  artikeln , t.o .m . i det avsn itt som  citeras som  u ttry ck  fö r en  sådan  litte ra tu rsyn , inte 
sjä lva  litte ra tu ren  och  h u r den  bör förstås (dvs. m ed  denna litte ra tu rsyn  som  främ st ett 
h is to risk t dokum ent, en  redogö re lse  fö r en  verk lighet), u tan  litte ra tu rh is to rien , dess 
fö rtjän s te r och  ro ll i skolan.
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mellankrigstiden. Det tredje visar sig för första gången 1932 och växer sig sedan allt 
starkare. Det dominerar stort från 40-talet och fram till det sista undersökningstillfäl
let 1964.

Hur yttrar sig då de litterära förhållningssätten i ett konkret textmaterial? 
Förhållningssätten redovisas bl.a. genom återgivandet av mönsteruppsatser. För det 
idealistiska förhållningssättet återges som mönsteruppsats en uppsats från 1882 om 
Runebergs Kung Fjalar. Den ger möjlighet att jämföra våra bedömningar av 
litteratursynens koppling till det nationella. I anslutning till uppsatsen påpekar 
Martinsson att uppsatsförfattaren gör starka kopplingar mellan Runeberg och det 
nationalspråk han skriver på och att författarskapet och dikten ”på olika vis ges 
nationella bestämningar”. Detta är något som utmärker det idealistiska förhåll
ningssättet. Det utmärks vidare av ”en tendens att uppfatta diktens innehåll som 
framställd sanning, som något djupt och ovedersägligt” samt av att huvudpersonen 
uppfattas som ”en egen skapelse och inte en avbild av något verkligt, i den yttre 
världen förekommande fenomen.”146

I sammanfattningen av det idealistiska förhållningssättets kännetecknande drag 
finns betoningen av det nationella inte med; denna punkt ersätts av synen på 
författaren som en siare eller profet, med insikt i tingens innersta väsen.147 Men de 
formuleringar i mönsteruppsatsen som givit upphov till Martinssons inledande 
bedömningar och påpekanden om en första nationell aspekt, är säkert de följande:

”to n er ...hv ilka ...genom  sin  större innerlighe t och  m era  sant fo s te rländska  anda 
b lefvo  kärare  än allt, hvad  h ittills fö rnum m its a f  svensk  sång och  d ik tn ing” ; 
” tonerna... som  så tju sade  norden , och  som  å terupp lifvade  den  inre, obry tbara  
fö ren ingen  m ellan  svenskar och  finnar” ;
” S ålunda rik tade  han  efte rhand  det svenska  språkets lite ra tu r m ed  de m est fu llända
de m ästerverk , som  på  detta  tungom ål b lifv it sk rifna .” ;
”1 ’E lg sk y tta rn e’ fram stä llde  han  en  karak te ristisk  och  trogen  b ild  a f  sitt lands 
fo lk lif.” ;
” D et är en  tafla, full a f  no rd isk  k raft och  höghet, som  skalden  här fram stä llt.” ; 
”D et är den  no rd iska  hje ltek raften , den  sanna kraften: sjä lshögheten  och  karak tärs- 
styrkan, som  skalden här fram stä llt” ;
” Ä fven  i F ja lars fö ru t fram trädande f e l ... k änna vi igen  no rdbon .” ;
”O afsed t d essa  anm ärkningar, ä r ’K ung  F ja la r’ både  till fo rm  och  innehåll kanske 
den  m est fu lländade d ik t, som  u tgått från  R unebergs och  hvarje  annan  p å  svensk t 
tungom ål d ik tande skalds penna, och  är, såsom  vi sökt fram visa, en d ik t, der N ordens 
fo rn tid  i all sin sto rhet fu llt troge t afspeg las, på  sam m a gång som  der v isas...” 
[U ppsatsens avslu tande m ening.]

Möjligen har också uttryck och formuleringar som ”Redan hade i vår (min kurs.) 
litteratur den idealistiska riktningen nått sin höjdpunkt...” och ”toner..., hvilka... 
tilldrogo sig allmänna uppmärksamheten” spelat en roll.

146 M önsteruppsatsen  finns p å  s. 31 -32  i a.a.; de  ovan  citerade  fo rm u leringarna  på  s. 32 resp. 
32-33.
147 A .a., s. 42.
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Tonen och stilen i de citerade formuleringarna, och i uppsatsen som helhet, är 
en annan än i 1920-talets litteraturläroböcker. Den är högstämd, 1800-talsfoster- 
ländsk och full av beundrande superlativer; vi skulle kanske tala om utgjutelser. Hos 
Steffen och Mjöberg saknas utgjutelser. Men bortsett från tonläget möter vi här 
nationella bestämningar som i stor utsträckning återfinns också i tjugotalets 
sekundärtexter: påpekanden om fosterländsk anda, om toner och verk som ”tjusade 
Norden” (vann stor beundran, blev folkkära, uppskattades, blev populära...”hos 
oss”), skildring av folklivet, ”i svensk diktning”, mästerverk på svenska språket, 
kraft och höghet. Bedömningen av det nationellas betydelse tycks alltså ifråga om 
Martinssons uppsatsläsning vila på samma grundval som i min läsning av littera- 
turläroböckema.

I avsnittet om förhållningssättets författarsyn understryks uppfattningen om 
författaren som samhörig med folket, nationen och språket, ja  till och med 
”nationens och folkets ägande av författaren och hans verk”. Den beläggs med 
uppsatscitat som ’” är säkerligen en bland de störste skalder, som skrifvit på det 
svenska språket” ’, ”’...intager utan allt tvifvel ett bland de mest framstående 
namnen bland de skalder, som diktat på svenskt tungomål. Ja, många finns t.o.m, 
som påstå, att han med den store Tegnér kämpar om Sveriges skaldetron” ’, ’” ...den 
kärlek, med vilken det svenska och finska folket minnes honom, och hans sägner 
hava bevarats...som en deras käraste egendom”’. I avsnittet om verksynen nämns 
som ett särdrag att diktverket ofta uppfattas som en högsta förkroppsling av det 
svenska språket och ges citat ur uppsatser som talar om ”genom sitt värdiga, 
välljudande språk och genom sin harmoniska versbyggnad”, det klangfulla språ
ket.148

Motsvarande uttryckssätt finns alltså i mitt material. Jag finner det styrkt att 
Martinssons bedömningar av texter åtminstone när det gäller uttrycken för det 
nationellas betydelse sammanfaller med mina. Det innebär att det även beträffande 
Richard Steffens lärobokstext -  skriven av en man som i Martinssons undersökning 
med stöd i andra texter står som representant för den litteratursyn som ligger längst 
ifrån den (nationellt) idealistiska, den kulturhistoriskt empiriska -  finns fog för att 
hävda att den uttrycker en litteratursyn där de nationella bestämningarna, i samma 
mening som hos Martinsson, är framträdande.

Som en illustration av likheter och skillnader och för en jämförelse med 
uppsatsen om Runeberg från 1882 och citaten ovan, ger jag avslutningsvis några 
citat ur Richard Steffens avsnitt om Geijer och Tegnér:

F å pe rso n er h ava  h aft så  sto rt in fly tande på  den  svenska  ku ltu ren  som  G eijer. D en  
person lighetsfilo so fi han  fram stä llde  h a r e fter h onom  d jupare och a llsid igare  
u tveck la ts av andra  svenska tänkare. G eijers h isto riesk rivn ing  gav  uppslag  åt m ånga 
håll, och  hans d ik te r h ava  b liv it svenska  fo lkets na tionalegendom .

D et var fosterlandets olyckor, som  slutligen kom m o Tegnérs d ik tarbegåvning att 
fram träda m ed  sitt första betydande uttryck, K rigssång fö r  det skånska lantvärnet

148 D et sista  c ita te t från  a .a., s. 36-37, de tid igare  från  s. 33.
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(1808). D en  fria m etriska kom positionen  m ed dess växlande ry tm er b rusar av kraft och 
hänförelse. ”D enna krig iska d ity ram b” , säger en  m innestecknare, ”ljöd som  en storm 
klocka genom  alla fosterländska bröst.” D et hopp om  seger, som  han  däri uttalat, 
gäckades, och  sin  sorg häröver gav han uttryck i den av flam m ande fosterlandskärlek  
fy llda d ik ten  Svea  (...) I slutet av Svea kastar skalden den  hävdvunna form en, och i 
d ityram biskt inspirerade strofer skildrar han en  fram tidssyn, där de fornnord iska b il
derna u tgöra en  k lädnad  fö r det svenska fo lkets dåvarande känslo r och förhoppningar.

...läm nade han  åt Iduna sina skönaste  sånger

Fritiof, som  v isserligen  fram stå r som  en  rep resen tan t fö r N ordens tro ts iga  h jä lte 
m od, fö renar därm ed  nyrom antikens svärm iska  läng tan  och  dröm m ande k än slo sam 
het. M en ju s t de tta  var det, som  sam tiden  och  efte rvärlden  förstodo . F ritio fs gestalt 
b lev  en  idealb ild  av det svenska  fo lke t i dess b ästa  egenskaper, och  F ritio fs saga b lev  
en  nationald ik t, läst och  ä lskad  i a lla  sam hällskretsar. F rån  den  stund  den  fö re låg  fö r 
den svenska allm änheten  v a r T egnér den  sjä lvsk rivne  hövd ingen  i d ik tens rike.

...var honom  fö rhatlig , varem o t han  m ed  sin  fö r a llt s to rt och  k raftig t m o ttag liga  själ 
beund rade  N apoleon . D enne besjunger han  i några av sina t i d s d i k t e r

...sk ild rande svensk t fo lk liv  och  m ed  en  ilagd  hy lln ing  till K ellgren . H ans k raft var 
em ellertid  b ru ten ; han  av led  den  2 n o vem ber 1846, sö rjd  av det svenska fo lket, fö r 
vars and liga  u tveck ling  han  varit av så  sto r betydelse.

T egnér verkade lika  m ycke t genom  sin  person lighet som  genom  sin d ik tn ing . 
V isserligen saknade han  icke fel. Fri, öppen  och  glad , kunde han  stundom  fö refa lla  
vårdslös i s itt upp trädande lik som  i sina y ttranden , m en  på  d jupet bodde allvar. H an 
var en beund rare  av a llt s to rt och  k raftig t, han  hy llade  h jä lten  och sn ille t, b ragderna  
och ridderligheten . U n d er en  reak tionär och  skuggrädd  tid  var han  en ofö rfärad  
käm pe fö r frihe t och  upplysn ing . V ad han  sag t om  K ellg ren , a tt denne ” verkade som  
nationalvett” , g ä lle r ock  om  T egnér själv.

Ingen  d ik tare  h a r fö rt det svenska nam net så  v ida  b land  and ra  n a tioner som  
Tegnér. H ans ska ldegåva v a r sto r och  ursp rung lig . V isserligen  hade han  lärt av 
m ånga b lan d  världslitte ra tu rens m ästare , m en  det gu ld  han  m ottag it har han  stäm plat 
m ed  sin  egen  prägel. S tark  och  äk ta  är hans ly riska  h än fö re lse .149

Skillnaderna ligger, förutom i allmänt tonläge och de många flera kritiska reserva
tionerna, i det dubbeltydiga, tillbakablickande perspektiv som gör att det nationella 
draget delvis neutraliseras i Steffens text. Skillnaderna kan sammanfattas som en 
betydligt större distans till det omtalade.1501 citaten framkommer inte bara betoningen

149 D e återg ivna  raderna  och  passagerna  finns p å  s. 194, 197, 197, 198-199, 200  resp. 205 
i S teffen  1917.
150 M an skulle kunna tro att den större distansen till det om talade har sam band m ed skillnader 
i tex tförfattam as ålder, m ognad  och position , inte bara  m ed  tid, kulturell om givning  och 
kanske en dom inerande litteraturvetenskaplig  inriktning. D et tycks inte stäm m a. I G ustaf 
C laésons lärobok Ö fversigt a f  svenska språkets och litteraturens historia  (1870; 4 :e  u  1877, 
s. 161-163) har avsnittet om  Johan  L udvig  R uneberg  sam m a karaktär som  i den  citerade 
abiturientuppsatsen  från  1882. Jfr också not 152!
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a v  d e t n a tio n e lla . D ä r  m ä rk s  ä v e n  e n  te n d e n s  a tt  t i l ls k r iv a  fö r fa tta re n  ”e g e n s k a p e r  o ch  
fö rm å g o r  u to m  rä c k h å ll fö r  d e n  v a n lig e  m e d b o rg a re n ” , a tt  ta la  o m  fö r fa tta re n  so m  e n  

s å n g a re , n å g o n  so m  b e s ju n g e r , b i ld e n  a v  h o n o m  so m  e n  fu r s te  i d ik te n s  v ä rld ; en  
a n n a n  p a ra lle ll  till e t t  d ra g  i s tu d e n tu p p s a ts e m a s  id e a l is t is k a  fö rh å lln in g s s ä t t  i 
M a r tin s s o n s  u n d e rs ö k n in g .151

Skillnaderna m ellan Steffens och Mjöbergs sekundärtexter

I  d e  n y s s  å te rg iv n a  c i ta te n  u r  S te f fe n s  S v e n sk  l i t te r a tu r h is to r ia  s k y m ta r  e n  a n n a n  

s k i l ln a d  j ä m f ö r t  m e d  u p p s a ts e n  o m  R u n e b e rg . T o r ra  s a k u p p ly s n in g a r  t i l lå ts  b ry ta  
m o t  d e t  s o m  a n n a rs  s k u lle  h a  v a r i t  e t t  r e s e rv a t io n s lö s t  f ö r h ä r l ig a n d e  a v  v e rk  o c h  
d ik ta re .  E x e m p e l  ä r  d e t  a n d ra  c i ta te ts  in s k ju tn a  a n g iv e ls e  a v  t i l lk o m s tå r  o c h  
p å p e k a n d e  o m  v e rs fo rm e n .

R e n o d lin g  o c h  fö r e n k lin g  h a r  p å  m o ts v a ra n d e  v is  fö rv is s o  b e ty d e ls e  n ä r  d e t  
g ä l le r  m it t  l ik s tä l la n d e  a v  S te f fe n s  o c h  M jö b e rg s  li t te ra tu rh is to r ie te x te r .  K ä n n e 
te c k n a n d e  fö r  b å d a  ä r  f r a m h ä v a n d e t  a v  d e t  n a t io n e l la  o c h  l i t te ra tu re n s  n a t io n e l la  
b e s tä m n in g a r ,  s a m tid ig t  s o m  b e ro e n d e t  a v  e n  a llm ä n k u l tu r e l l  o c h  e u ro p e is k  
u tv e c k l in g  u n d e rs try k s . L i t te r a tu rb e g re p p e t  ä r  b r e t t  o c h  i in g e n d e r a  a v  b ö c k e rn a  
te o r e t i s e r a r  e l le r  u tt ry c k l ig e n  fo r m u le r a r  m a n  e n  li t te ra tu rs y n . F ö r f a t ta r e n  s o m  
p e rs o n  u p p ta r  s to r  p la ts  i te x te rn a , o c h  i b å d a  f a l le n  -  m e n  s ä r s k i l t  h o s  M jö b e rg  -  
f in n s  e n  v i l ja  a t t  v is a  p å  fö r fa t ta re n s  k a ra k tä r , v ä s e n  e l le r  p s y k e , o c h  k o p p lin g a r  till 
d e  l i t te rä ra  v e rk e n . M e n  v is s t  f in n s  d e t  s k i l ln a d e r  m e l la n  d e  tv å  lä ro b ö c k e rn a , o c h  
i s y n n e rh e t  f in n s  d e t  s k i l ln a d e r  m e l la n  d e  tv å  a n to lo g ir e d a k tö re r n a s  k o m m e n ta r e r  
t i l l  s in a  v a ld a  te x te r . D e t  ä r  s k i l ln a d e r  s o m  k la r t  k a n  to lk a s  i r ik tn in g  m o t e n  m e ra  
h is to r i s k -e m p ir is k  l i t te ra tu r s y n  i M a r t in s s o n s  m e n in g  f ö r  S te f fe n s  te x t o c h  e n  m e r a  
m o t fö r fa t ta re n  s o m  e n s k i ld  in d iv id  in r ik ta d , p s y k o lo g is e r a n d e  o c h  k a n s k e  o c k s å  
s y m b o lis k t- to lk a n d e  s å d a n  fö r  M jö b e r g s .152

151 Se M artin sson  1989, s. 34-35.
152 D et är till och  m ed  så, a tt den uppsats som  M artinsson  återger som  m önsteruppsats fö r 
det h is to risk -em piriska  litte rära  fö rhålln ingssä tte t (M artinsson  1989, s. 42-43) i sin  he lhet 
tycks u tgö ra  e tt fö renk la t å terg ivande av de la r av S teffens B ellm anavsn itt. Ö verensstäm 
m elsen  m ellan  tex te rna  är på  e tt an tal stä llen  ordagrann  (”hans p laner strandade” ; ” en värld  
fö r sig” , ”k rogkunders k re ts” , ” taga dagen  som  den  kom m er” ; ”v irtu o se r p å  e tt e lle r flera  
instrum en t” m .fl.). In tressan t, och  e tt stöd  fö r M artin ssons bedöm ning  av uppsatsens 
karaktär, ä r dock  den  rik tn ing  som  u tes lu tn ingarna  och  fö renk linga rna  har tagit: m o t en 
tyd lig  be ton ing  av  verke t som  ren t verk lighetsbesk rivande. N är S teffen  sk river a tt ”F red 
m an, M ollberg , M ov itz  och  U lla  W inb lad  m .fl. b ild a  en  p o e tisk  värld  fö r sig; de tag a  dagen  
som  den  kom m er,...” sk river ab itu rien ten  ” sk ild rar ...hurusom  F redm an, U lla  W inblad  och 
vad  de nu alla  he ta  hava  slu tit sig  sam m an  till en  värld  fö r sig och  gå  från  värdshus till 
värdshus...” . ”E tt fö rsonande drag  hos ep is tla rna  u tom  den n a  natu rg läd je  u tgör också  den  
m usikaliska anda, som  genom ström m ar h e la  verket. N ästan  a lla  de tecknade personerna  
leva i sång och  spel” , sk river S teffen. (S teffen  1917, s. 109, m ina  kurs .) M öjligen  är d e t de tta  
som  hos ab itu rien ten  b liv it ”Vad som  kanske  i icke så  ringa  m ån  b id rager till a tt hö ja  
stäm ningen  i F redm ans epistlar, ä r det sinne  fö r sång och  m usik , som  är u tm ärkande fö r a lla  
figu rerna  däri. D e spela  och  s junga d agarna  i ända .” . -  Ä n in tressan tare  ä r  natu rlig tv is det
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Mängden av fakta som presenteras nämns som ett drag som är kännetecknande 
för uppsatser som av Martinsson klassificerats som historiskt-empiriska. Blotta 
mängden av de sakupplysningar som Richard Steffen ger ifråga om författarens liv 
och verksamhet, verken, diktarter och versformer, publiceringsår och publicerings- 
historia, perioder, efterbildning av och inflytande från andra författare, gör att andra 
inslag i texten som förklaringar och tolkningar av verken i termer av författarens 
väsen eller psyke och de nationella bestämningarna nästan drunknar i faktamäng
den. I fråga om motsvarande upplysningar reducerar och koncentrerar Mjöberg 
framställningen starkt, ger sammanfattande översikter. Författarnas liv och person
lighet skildras likaledes koncentrerat, men med inlevelse och närhet, och med hjälp 
av målande uttryck (se t.ex. avsnitten om Runeberg, Runius, Lucidor), ofta i 
presens. Författaren som person och människa lyfts fram  på ett annat sätt än hos 
Steffen.

Steffens respektive Mjöbergs behandling av 1700-talsförfattarinnan Hedvig 
Charlotta Nordenflycht illustrerar utmärkt dessa skillnader. Mjöberg följer i stort 
Steffens strukturering av texten och förmedlar samma huvudsakliga sakinnehåll, 
men deras ingång till och behandling av stoffet är olika, liksom stilen. Mjöberg tar 
här, på ett sätt som även för honom är ovanligt, omedelbart författarens inre som sin 
startpunkt och målar med raska drag en tveklös bild av en kvinnas väsen. Närman
det till författaren och hennes inre kännetecknas i Steffens text av samma distans 
till det omtalade som j ag tidigare har påtalat. Inte heller talar han om diktningen som 
ett kall, som Mjöberg.

Tillsammans med de övriga skillnader jag nämnt -  i struktureringen av texten, 
antalet författare som behandlas eller nämns, Steffens fokuserande av fakta, med 
mängder av sakuppgifter av alla de slag -  kan en sådan skillnad naturligtvis motivera 
att distinktioner görs mellan den syn på författaren och på litteraturen som kommer 
till uttryck i de två läroböckerna. Dock tycks det mig som om skillnaderna i så fall 
mera än rent litterära förhållningssätt i Martinssons mening skulle avse pedagogiska 
principer. Josua Mjöbergs framlyftande av författaren-människan äger rum inom ett

fak tum  att så m ycket av s tuden tuppsatsem as innehåll och  fo rm u leringar går a tt spåra  
tillbaka  till en läroboksfram stä lln ing  (jfr den  likhet m ellan  u ttryckssä tt och  ton  ifråga  om  
R unebergsuppsatsen  och  en  lä robok  från  1877 som  ja g  näm nde i no t 150). D e ku ltu re lla  
u rsp rung  ifråga  om  uppsatsernas sä tt a tt närm a sig  litte ra tu ren  som  hos M artin sson  spåras 
v ia  sty rdokum ent, litte ra tu rfo rskn ing  och  litte ra tu rpedagog isk  debatt, tycks h a  en  m ycket 
m era  d irek t och  nära liggande n ivå  som  är läroböckers fram ställn ing . M önsteruppsatsen  fö r 
det psyko log isk -sym bo liska  fö rhå lln ingssä tte t behand la r P ä r L agerkv ist, en fö rfa ttare  som  
in te  finns m ed i M jöbergs litte ra tu rh is to riebok , v ilke t g ö r att in g a  jäm fö re lse r kan  göras i 
det fallet. N är d e t gä lle r det fö rhålln ingssä tte t v ill ja g  dock  påpeka  att de fo rm u leringar om  
F röd ings ärlighet och  sjä lvu tläm nande, o fö rbehållsam m a b ik t, avsk ildheten  ”genom  ett 
ga ller” från  världen  och  den  ro ll sjä lsk riser o rsakade av en  släk tärvd  sinnessjukdom  spelar 
som  citeras av M artin sson  (1989, s. 5 2 ,5 5 ,5 6 )  an tag ligen  har sitt u rsp rung  i M jöbergs text. 
S äkert ä r  a tt para lle llen  m ellan  v ik ingen  i G eijers d ik t som  käm p ar ”i na ttens s to rm ar” och 
G eije r själv, som  ”ägnat tid  och m öda å t sina h is to riska  och  filo so fiska  värv” (a.a., s. 55) har 
det.
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skrivsätt som även i andra avseenden bär spår av en önskan att fånga unga läsares 
uppmärksamhet och intresse. Richard Steffens distanserade formuleringar och 
faktaspäckade framställning har sin plats i en text där en övergripande princip är 
ordning, indelning och klassifikation av ett kunskapsstoff som rör litteratur -  en 
princip som kan ses som vetenskaplig, men lika gärna som pedagogisk.

De redaktionella kommentarerna till antologitextema skiljer sig på ett tydligare 
sätt åt. Kännetecknande för den redaktionella texten i Översikt av svenska littera
turen är å ena sidan den mängd upplysningar av varjehanda slag som ges i 
anslutning till texterna, å andra sidan att upplysningarna i mycket stor utsträckning 
meddelar faktakunskaper bakom eller sidoställda i förhållande till den litterära 
texten, ofta sakkunskaper om en verklighet. Det sätt att perspektivera litteratur som 
avtecknar sig genom den redaktionella texten i Steffens antologi och, när man inte 
fokuserar själva litteratursynen, också i hans litteraturhistoriska lärobok, innebär 
att litteraturen ses i första hand, inte som en källa till kunskap, utan som ett objekt 
fö r  kunskap. Litteratur är något man skall veta saker om, blir en utgångspunkt för 
sakkunskaper av skilda slag.

Mjöbergs kommentarer, som ges i separata häften, förmedlar i mycket mindre 
utsträckning än Steffens kunskapsfragment kring texten, eller som endast är 
mycket löst knutna till texten. De flesta litteratur- eller kulturhistoriska upplysning
arna är av den arten att de faktiskt belyser texten, förmedlar en bakgrund som gör 
det möjligt att tolka och bättre förstå den, också när de i förstone kan tyckas 
överflödiga.153 Där finns också längre kommentarer som förefaller tillkomna främst 
för att förmedla en stor, hög stämning kring dikt och diktare, eller ibland en djupare 
insikt i författarens psyke. I anslutning till Geijers dikt Ensam i bräcklig farkost 
citerar Mjöberg t.ex. ett långt stycke ur Geijers svåger Henrik Lilljebjöms memo
arer, som ger en livlig bild av både Geijer själv, diktens tillkomstögonblick och 
tillkomstsammanhang och den starka verkan dikten hade på en läsare.154 En not till 
Tegnérs Sång den 5 april 1836 säger:

O m  diktens uppläsning -  av W allin -  p å  akadem iens högtidsdag berättar Fry xell: ”M an 
kan  säga, att både skalden och ta laren  den gången överträffade sig själva. Sällan  har 
någon erfarit, ej heller hos andra sett en  så  stark och  elektrisk  inverkan. Å höram e, det 
v ar dock  urvalet av S tockholm s m est b ildade och nogräknade befolkning -  det var 
m ärk lig t att under läsningen betrak ta  dem . L ika  flam m ande norrsken flögo över varje 
anlet de ögonblicklig t växlande u ttrycken av väntan, överraskning, förtjusning: varje 
huvud  var upplyftat, varje d rag  spänt, varje b lick  brinnande rik tad  på  talaren; m an 
vågade knappt andas under hans ord, än m indre under hans betydelsefu lla  pauser; och 
när han  v id  strofernas slut v ilande själv häm tade andan, hördes från  hela  försam lingen

153 "K lage-W ijsa  to rde ha  skriv its k o rt e fte r d e t a tt W. u ts läpp ts u r C ajaneborgs fänge lse” , 
p åpekar M jöberg  n ä r L ars W ivallius K lagov isa  ö ver denna to rra  och  kalla  v å r återges 
(M jöberg: F örklaringar  1, s. 20). D et kan  fö re fa lla  v ara  e tt onöd ig t påpekande av ett 
litte ra tu rh is to risk t fak tum , m en  ä r is tä lle t snarast en  upp lysn ing  som  kasta r e tt specie llt ljus 
ö ver sex tonhundrata lsd ik ten : ”L åt g räse t b li b lö tt, och b lom steren  skön ,/lå t dansa  lilla  
leka tten ,/lå t fläk ta  oss sött, v itt u te  p å  s jön ,/lå t skön t v ä ’r  b låsa  på  h a tten ” ...
154 M jöberg: F örklaringar  2, s. 29.
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ett sorl av hänryckning, som  ej kunde finna ord  fö r sina känslor. M innet av dessa få 
m inuter står outplån lig t hos var och en, som  var nog lycklig  att få  deltaga i deras 
njutning; och dess rykte b ö r övergå till eftervärlden, såsom  en av svenska snillets m est 
lysande glanspunkter; kanske aldrig  återkom m ande; ty  sent, om  någonsin, sam m an
träffar en så  sällsynt förening av snillets rikaste  gåvor.” 155

Topelius dikt Finlands namn (13 maj 1848) får kommentaren:

13 m aj 18 4 8 : p å  denna vårdag  u nder de tta  frihe tsd röm m arnas år hade H ä lsing fo rs’ 
studen ter -  fö r fö rsta  gången  på  m ånga  år -  få tt de sty randes tillstånd  att fira  en  
v årfest p å  M ajfä lte t v id  G um täck t u tan fö r H älsingfors. Pacius hade  nyss fö ru t satt 
m elod i till R unebergs V årt land, och  den n a  sång sjöngs nu fö r fö rsta  gången  
offentlig t. In trycket var överväld igande. ”F in lands stum m a fo lk  hade  än te ligen  
funn it ord , och  från  den n a  dag  b lev  V årt land  dess fo lk sån g .” G ripen  av  ögonb lickets 
m ak t hö ll skalden, h is to rikern  F red rik  C ygnaeus e tt im prov isera t tim slån g t ta l fö r 
F in land , vars u tom orden tliga  verkan  p å  åhörarna  ännu bevaras av sägnen . D ärefter 
sjöngs gång  på  gång  V årt la n d .156

Det som här lyfts fram är Diktens, diktarens och nationens höghet och förmåga att 
röra och lyfta människoanden. Litteraturen tycks på ett helt annat sätt än hos Steffen 
tillskrivas ett värde som, fastän det gärna knyts till nationen, är av ett alldeles 
särskilt slag.

Rösten

Vem talar i sekundärtexterna? Av det tidigare avsnittet har redan framgått att rösten 
skiljer sig åt i de två litteraturhandböckerna och antologierna. Hos Steffen är den 
torr, distanserad och närmast besatt av att ordna, periodisera, klassificera och ge 
fakta. Rösten och rätten att tala är vetenskapsmannens, och många av textens avsnitt 
hänvisar vidare till litteraturvetenskapliga publikationer. Hos Mjöberg är rösten 
den hos en människa som söker tala till unga själar på ett sätt som kan fånga deras 
intresse för litteraturen och dess upphovsmän, fånga och fascinera. Gemensamt för 
båda är att röstens belägenhet i en social hierarki blir tydlig så snart den kronolo
giska skildringen kommer nära samtiden. Det är en röst som när den talar om 
omvärlden-samhället mycket tydligt talar uppifrån och nedåt. Det märks vid 
ordvalet ifråga om författare, verk eller riktningar, vilka skildrar ”de lägre klasser
nas liv”, ”står främmande för underklassen”, har ”försummat de lägsta samhälls
lagren” etc.157 Därmed görs också ett avsteg från det odifferentierade och gemen- 
samhetsskapande vi och vår som annars är regeln: ”de lägre klasserna” tycks inte 
på samma vis innefattas i gemenskapen.

155 M jöberg: F örklaringar  1, s. 36.
156 M jöberg: F örklaringar  2, s. 7.
157 S e t.ex. S teffen  1917 s. 239, 255, 279, M jöberg  1927 s. 190, 191, 193.
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Hur skall litteraturen studeras?
För de övriga nedslagen under undersökningsperioden utgör arbetsuppgifter och 
instuderingsfrågor i anslutning till de antologiserade texterna underlaget för slutsat
ser om hur litteraturen enligt en dominerande skoldiskurs är avsedd att studeras. 
Instuderingsfrågor och arbetsuppgifter till litteraturantologier avsedda för gymnasiet 
är emellertid i Sverige ett sent fenomen, den kunskapen blir först sent textbunden. 
Varken hos Steffen eller Mjöberg finns några sådana och för det svenska tjugotalet 
måste annat material sökas.

Karin Tarschys (1955) redovisar när det gäller samtidens syn på ämnet en 
provårsavhandling från 1914 där fem huvudtyper av modersmålslärare urskiljs. Två 
av dessa är tydligt språkligt inriktade, en mera allmänhistoriskt. En rent litteraturhis
toriskt orienterad inriktnings företrädare söker ge en inblick i de personers liv, öden, 
idériktning och arbete, som övat inflytande på språkets yttre och inre daning’”. En 
femte, psykologiserande inriktning vill hjälpa eleverna att tränga in till ” ’den levande 
ande”’ som döljer sig i litteraturen och söka ” ’individuellt mänskligt liv”’ i litteratu
ren. Det är enligt Tarschys hos den riktningen som avhandlingsförfattarens sympatier 
tycks ligga. Om den säger dess författare, Birger Liljecrantz: ”’Studiet av modersmå
let såsom formen för det känslo- och idémättade själslivet hos ett folk, såsom 
litteraturpsykologi har hittills i alltför hög grad försummats”’.158

Tarschys citerar även en uppsats från 1922 som jämför svensk och nordameri
kansk litteraturläsning:

”H uvudändam åle t m ed  gym nasie ts litte ra tu rh is to riska  kurs är ju  fo rtfarande, fast 
m indre än  förr, h is to risk t och  este tisk t fo rm ellt. V i fö rsöka b ib ringa  e leverna  det 
h is to riska  u tveck lingssam m anhanget, den ’tankens k u n g såd ra ’, som  genom löper 
v å r na tione lla  d ik tn ing  från  hedenhös till v å ra  yngsta  litteratu rbo lsjev iker. E n sådan 
litte ra tu rkurs, rä tt b ibrag t, h a r ju  e tt o skattbart b ildn ingsvärde , ty  i inge t annat 
sko läm ne får gym nasisten  ögonen  öppnade fö r det fak tum  att den  ku ltu re lla  
u tveck lingen  fö lje r sina lagar likaväl som  den  organ iska  världen  och den  döda 
m aterien” 159

Det är svårt att på grundval av dessa vittnesbörd dra slutsatser om en dominerande 
skolsyn på hur litteraturen skulle studeras. V ärt att lägga märke till i de sist återgivna 
citaten är emellertid att den levande anden och psykologin enligt det psykologise
rande synsättet tycks hänföra sig inte bara till en individ/författare utan också till 
ettfolk, samt att det historiska utvecklingssammanhang som C. Emolv talar om dels 
tycks avse en särpräglat nationell utveckling, dels förutsätta att litteraturen läses för 
sitt innehålls, sin tankes skull. Tarschys poängterar att båda dessa uppsatser är 
skrivna efter bildandet av Modersmålslärarnas förening 1912 och menar att Emolvs 
uppsats, som påpekar att i den amerikanska skolan väljs litteraturen mer än hos oss 
för innehållets skull och för att vara idealbildande, nog är tämligen representativ för

158 T arschys 1955, s. 165. C ita ten  u r B. L iljecran tz  avhand ling  återg ivna  e fte r T arschys.
159 C. E m olv : M odersm ålsunderv isn ingen  i F ö ren ta  S taterna. M LF  M innesskrift 1912- 
1922, 1922, s. 49 , en lig t T arschys 1955, s. 167.
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lärarnas egen syn på sitt ämne under den förnyelseperiod som inletts med bildandet 
av MLF. Den ledande gruppen inom Modersmålslärarnas förening, där Josua 
Mjöberg var en drivande kraft, ville göra litteraturen till centrum i gymnasiets 
modersmålsundervisning, inte språket eller litteraturhistorien, och läsa den som ett 
medel för personlighetsbildning, ett humanistiskt bildningsmedel.160

Jan Thavenius, som i Klassbildning och folkuppfostran (1991) främst behandlar 
svenskämnets etableringsskede 1800-1860, understryker att läroverkstraditionen 
ifråga om litteraturstudiet både har flera deltraditioner och är en tradition med 
motsättningar. Motsättningarna reducerades inte märkbart under 1800-talets lopp, 
menar han, bl.a. med hänvisning till Liljecrantz provårsavhandling.161

I den samlingsvolym från en modersmålslärarkonferens 1916 som MLF följan
de år gav ut återges inledningsföredrag hållna under konferensen och diskussioner
na i anslutning till dem. Bland föredragshållarna återfinns bl.a. Richard Steffen, 
Josua Mjöberg och Hilding Celander. Steffens och Celanders föredrag samt inte 
minst diskussionerna efteråt ger en inblick i modersmålsauktoriteters syn på hur 
litteraturstudiet borde bedrivas.

Steffens föredrag handlar om litteraturhistorien på gymnasiet. Han urskiljer till 
att börja med två huvudsynpunkter som kan anläggas på litteraturstudiets uppgifter. 
Den ena är en estetisk, där uppgiften är att påverka fantasi, känsla och vilja och 
”sålunda att i praktiskt syfte göra litteraturen till ett uppfostringsmedel”. Den andra 
är en historisk, att ge eleverna ”kunskaper om den mänskliga kulturens tillstånd 
(särskilt vad beträffar litteraturens märkesmän) och dess utvecklingsgång genom 
tiderna”.162 Ifråga om metoden vid studiet skiljer han på motsvarande vis mellan en 
analytisk och en syntetisk metod. I det första fallet går man direkt till det litterära 
verket för att inifrån ”tillägna sig dess konstnärliga anda”. Därefter drar man 
”möjligen”, säger Steffen, också slutsatser om dess författare och placerar ”even
tuellt” in det i en epok. Vid den syntetiska metoden går man från andra hållet: börjar 
med att ge ”åtminstone någon” kännedom om allmänna och litterära grunddrag i 
en epok, så om författaren och slutligen läser man verket.

Steffen förordar den historiska synpunkten och den syntetiska metoden.163 Men

'“ T arschys 1955, s. 168-170.
161 Se T haven ius 1991, s. 363-370.
162 B åda cita ten  från  M odersm ålsundervisn ing... 1917, s. 56.
163 D e skäl Steffen anger för sin egen  ståndpunkt är flera. E xam enskraven  är ett, ett annat är 
a tt den svenska litteraturen  har få  stora  -  i betydelsen  långa, om fattande -  d iktverk, som  läm par 
sig fö r en  sådan ingående behandling som  det estetisk t-analytiska tillvägagångssättet kräver. 
L itteratur är konst, och det är inte a lla  m änniskor som  förstår sig på  konst, m enar han  vidare: 
de flesta  elever förstår sig inte på  litteratur, de bara  tråkas u t av  alltför m ycket och grundligt 
litteraturstudium . ”1 själva verket älskar jag  litteraturen  fö r m ycket för att v ilja  fördärva den 
i skolorna” . Som  avslu tn ing bekänner han  sig så till vad  han kallar pedagogisk  anarkism : var 
och en  sin egen  m e to d ! D en m etod  är bäst som  passar lärarens personlighet. S am tid ig t fram går 
det under den fö ljande d iskussionen  att Steffen själv ser det som  allra v ik tigast a tt ge kunskap 
om  ”våra stora personligheter” u r litteraturhistorien  -  även om  dem  som  in te  skrivit något som  
är m öjlig t att läsa  i skolan, e ller överhuvudtaget inte längre är läsbara.
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naturligtvis skall eleverna läsa åtminstone några större verk grundligt. Av tonen och 
innehållet i det nedstenograferade föredraget och den efterföljande diskussionen 
framgår tydligt att Steffen i det sällskap han befinner sig känner sig trängd som 
representant för en historisk-syntetisk ståndpunkt. MLFs ståndpunkt uppfattar han 
som att man vill tvinga alla lärare, vare sig de kan eller inte, att analytiskt gå igenom 
en del större verk.164 Han hårdrar skillnaderna mellan metoderna och ifråga om den 
analytiska metoden målar han i sitt föredrag, som Celander senare uttrycker det i 
diskussionen, ”hin på väggen för att sedan bekämpa honom med så mycket större 
bravur”.

I ett av de följande diskussionsinläggen menar Josua Mjöberg att det faktiskt inte 
tycks vara någon större skillnad mellan Steffens och MLFs ståndpunkter; Steffen 
anser liksom MLF att eleverna skall läsa åtminstone något verk grundligt. För att 
förtydliga vad han anser skall vara huvudsaken vid studiet av litteraturhistorien 
understryker Mjöberg att det inte är årtal och namn eleverna skall plugga in, utan 
att det är innehållet i den lästa litteraturen de skall känna till. De skall förstå vad där 
står och fatta tankegången. ”Att han [eleven] skulle förstå finare estetiska nyanser 
är inte meningen.”

Hilding Celanders föredrag om litteraturläsningen på gymnasiet betonar i enlighet 
med MLFs ståndpunkt vikten av ett fördjupat och intensivt tillägnande av verken och 
också litteraturläsningens betydelse för förståelsen av ”människan”, en förståelse 
som kan fördjupa elevernas känsloliv, öka deras känslighet för andra människor och 
därmed bidra till att utveckla deras personlighet. Han understryker hur viktigt det är 
att eleverna själva aktivt deltar vid tolkningen och tillägnelsen av dikterna. Läraren 
skall inte meddela något som eleverna på egen hand kan komma fram till. Celander 
ger här en mycket utförlig beskrivning av hur en sådan ideal, lärarledd men elevaktiv 
noggrann genomgång kan gå till, med ett antal Tegnérdikter som exempel. Beskriv
ningen utgör ett konkret exempel på hur studiet av litteratur ansågs böra gå till, och 
därför återger jag den utförligt här nedan. Den beskrivna behandlingen av dikterna 
bygger på att fosforismen och götiska förbundet, Atterbom och Geijer samt Tegnérs 
liv tidigare har gåtts igenom.

Vid läsningen av Svea undersöks först tankeinnehållets gruppering i dikten och 
den skildring av tidsläget som dikten själv ger, samt innehållets poetiska form (meter, 
antiteser, personifikationer). Slutsatsen blir att dikten både tanke- och formmässigt 
upptagit element från många håll, att den ”liksom förenar alla tidens röster i ett enda, 
mångstämmigt väckelserop”. Därefter tas det götiska elementet i dikten upp. ”Fanns 
det på denna tid några andra som ansett, att Sveriges folk behövde väckas ur sin 
vekliga försoffning?” ”Har ni läst någon dikt, som ger uttryck åt den tanken?” Svaret 
är göterna, respektive Geijers Manhem. Manhem och Svea jämförs. Tankeinnehållet 
liknar varandra mycket i de två dikterna. ”Finns det ingen olikhet?” Jo, Geijer skriver 
om den forntida svensken att ”hans lärdom var ej stor”, medan Tegnér påstår att han 
”steg djupt i forskningen och höjde sig i sången”. Vem har rätt? Geijer. Varifrån har 
Tegnér fått det draget i dikten? Från Geijers Anmälan av Iduna 1811 -  men Geijer

164 A.a., s. 68. 
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förtydligar där att det är drottning Kristinas tid han talar om. Det nämnda draget i Svea 
vittnar om något som är kännetecknande för Tegnér, hans brist på historiskt sinne. 
Men samtidigt är detta kanske en vinst om man ser till författarens poetiska syfte, att 
låta sin egen tid speglas i bilden av förfädernas storhet. Spårandet av götiska element 
fortsätter genom uppletande av bilder i fornnordisk stil i texten. Det betonas att 
Tegnérs bild av Sveriges sångmö i dikten sammanfaller med det götiska idealets 
sångmö, och ytterligare nyanseringar tillkommer.

Behandlingen av dikten Skidbladner innebär att namnet Skidbladner och dess 
bakgrund i isländsk myt utreds via frågor till eleverna, liksom andra mytologiska 
anspelningar, som påvisas i dikten och förklaras. Sedan behandlas huvudmotivet, 
Skidbladner, som i dikten är ”diktens gyllne skepp”. Motivet förutsätts stå för 
Tegnérs egen syn på poesin. Hans uppfattning i denna dikt utreds i sina likheter och 
skillnader jämfört med den i Svea och romantikernas uppfattning, och nyromantis
ka drag spåras i dikten. ”Hur förhåller sig då dikten till göternas ideal?” För göterna 
är Norden ideallandet, men så är inte fallet i denna dikt. Tegnér längtar till sydliga 
länder och antikens värld. Det fornnordiska är här bara ett utanverk som döljer ett 
helt annat innehåll, och dikten ”ger ett djupt personligt vittnesbörd om Tegnérs egna 
ideal, förverkligade för honom av diktning och fantasi”. Dikten Asatiden studeras 
på liknande vis. De mytologiska inslagen söks upp och förklaras, kompositionen 
undersöks och natursynen, som är nyromantikernas, efterforskas. Synen på skalden 
och hans uppgifter undersöks: här finns samma tro på dikten och dess makt som i 
Skidbladner -  samma götiska skaldeideal. Motsättningen forntid-nutid är densam
ma som i Svea och Geijers Manhem. Dikten är götisk alltigenom. Slutligen påvisas 
att det mesta av diktens tankeinnehåll kan föras tillbaka till Geijer. ”Och ändå är 
Tegnérs dikt en sällsynt levande och frisk poetisk nyskapelse!”.

Dikten Jätten och dess behandling är Celanders sista exempel. Vad i dikten är 
fornnordiskt och vad är det inte? Anspelningar på myter uppsöks och förklaras. Är 
själva huvudmotivet, Jätten, format efter förebild av den nordiska gudatron? Vissa 
drag stämmer med Eddamyterna, andra inte. Jätten är i dikten mera än där det onda 
personifierat, och i diktens strid mellan ont och gott segrar inte som i myten det 
goda, utan kampen är evig. I Tegnérdikten är det det onda som segrar i människo
livet, men det finns -  enligt strof 6 -  ett undantag: inte hos skalden. Men inte heller 
skalden vinner någon seger. ’” Är detta ett fornnordiskt drag?’ -  Nej tvärtom.” 
Varifrån är uppfattningen om ljusets och poesins vanmakt i kampen mot det onda 
då hämtad? Den är ett rent personligt drag, oförenliga motsatser strider i diktarens 
eget inre. Och diktens livssyn är definitivt inte götisk.165

Richard Steffen anser i den följande diskussionen att det inte finns någonting i 
Celanders anförande han vill opponera sig mot och har inget att invända mot dennes 
sätt att gå igenom dikterna; det är åtminstone i vissa avseenden mycket likt hans 
eget.166 Både Celander och Steffen menar att det inte finns något sätt att behandla

165 C elanders fö red rag  finns på  s. 75-95  i M odersm ålsundervisn ing... 1917, exem plen  p å  hur 
T egnérd ik tem a kan  behand las p å  s. 84-90.
166 A .a., s. 99. M otsättn ingarna m ellan  Steffens syn på  litteraturstudiet och  M L Fs eller 
M jöbergs skall alltså inte överdrivas, i varje fall inte när det gäller studiet av ensk ilda diktverk.
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dikt i skolan som skulle vara giltigt för alla dikter eller all litteratur. Denna 
samstämmighet hos två viktiga röster i modersmålsdebatten gör dock det rimligt att 
anta att det beskrivna sättet att behandla dikter står för ett sätt att studera dem som 
säger något om litteraturstudiets inriktning enligt en dominerande synsätt. Efter
som litteratururvalet har sin tyngdpunkt på just Tegnér och närbesläktad idealistisk
romantisk diktning är det tillämpligt på en stor del av 1920-talets litteratururval. Det 
är ett sätt att studera litteratur som ser till, och av eleverna kräver kunskaper om, 
litterärt-filosofiska tankeströmningar och deras historia (nyromantiken, göticis
men) samt litterär form. Samtidigt kräver det en noggrann läsning och förståelse av 
litterära texter med avseende på deras tankemässiga innehåll. Det är detta tankein
nehåll i diktverket som betonas och ibland ställs i motsättning till ett ”utanverk” av 
litterärt-filosofiskt allmängods.

Litteraturstudiets funktioner
Bristen på källmaterial gör det svårt att dra slutsatser om litteraturstudiets funktio
ner så som de skulle följa av bruket av texterna enligt en dominerande skoldiskurs. 
Men vittnesbörd från flera olika håll talar alltså för att tankeinnehållet i litteraturen 
underströks vid studiet. I kombination med ett litteratururval där en idealistisk li vs- 
och människosyn ofta utgör botten i verket och fosterlandet och fosterländska 
känslor är vanliga teman, skulle det betyda att den sortens tankar ofta kom fram och 
behandlades vid litteraturläsningen. Säkert skedde det normalt utan att läraren tog 
avstånd från detta tankeinnehåll.167 På det viset förmedlades rimligen till eleverna 
ett antal föreställningar om människan och livet och en uppfattning om nationen och 
dess värde.

Att många dikter och prosautdrag är gemensamma för de två litteraturantolo- 
giema, den starka tonvikten på nationen i diskursen för övrigt och betoningen av ett 
tankeinnehåll i litteraturen gör det troligt att litteraturstudiets funktion först och 
främst var nationellt och socialt sammanhållande. Kunskaperna rörde svenska 
förhållanden och odling, texternas teman rörde ofta fosterlandet. Ett antal svenska 
texter fördes genom gymnasieskolans litteraturstudium vidare till en utvald grupp 
ur den uppväxande generationen och blev för dem gemensamma texter.

Konklusion
Skolans tal om litteratur i Sverige på 1920-talet framstår mycket tydligt som 
bestämt av en bredare social kontext -  inte av ett fenomen som kan kallas litteratur,

167 A tt litte ra tu ren  kunde studeras som  ren  uppbyggelse  tyder H erbert T ingstens, student 
1914, uppfa ttn ing  om  bakg runden  till hans och  and ra  studen ters na tionalism  på. ” K ärnan 
var fosterlandet. O ch vad  m enade vi m ed  det o rdet eller, rä ttare , vad  tänk te  vi på, v ilka 
assoc ia tioner fick  vi in fö r det o rdet?  D et kortaste  svar ja g  kan  ge är: e tt pärlband , ännu 
ofu llständ ig t, av h is to riska  trium fer. V id sidan  av den  p e rson liga  m iljön  var säkerligen  
underv isn ingen  i h is to ria  och  litte ra tu r den  h u v udsak liga  bakg runden  till v å r na tionalism .” 
(T ingsten  1961, s. 115.)
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ett speciellt område för mänsklig aktivitet och erfarenhetsförmedling. Upprätthål
landet och återskapandet av litteraturen som värde och förmedlingen av föreställ
ningar och perceptionsscheman som rör litteratur är beroende av, och som det 
förefaller helt underordnad, ett nationellt och nationsbyggande projekt där talet om 
litteraturen ingår. Litteratur och litteraturkännedom knyts mycket nära till nationen 
som värde, och de föreställningar om litteratur som förmedlas har rimligen både ett 
starkt inslag av litteratur som något svenskt och stort och sällskap av föreställningar 
som enbart rör nationen. Även den brist på avgränsning mot direkt verklighetsbe- 
skrivande texter i ett litteraturbegrepp som kom till synes i undersökningen i del II 
kan ses i ljuset av denna nationella bestämning. Det som räknas som litteratur är 
svenska texter, oberoende av om de är verklighetsbeskrivande eller ej, och först och 
främst därför att de är svenska.

111





2
Arv, nation och intellektuell strävan: 
Frankrike 1920

Litteratur
L istan  ö v e r bö ck er som  ja g  m åste  läsa  och  ex ce rp e ra1 var enorm , och  e ftersom  ja g  
b ara  fö rfogade över ett m ycke t lite t an tal av dem  v ar ja g  tvungen  att söka de öv riga  
i de o ffen tliga  b ib lio teken . M itt i v in tern  satt ja g  långa  tid e r i de iskalla  gallerierna  
v id  rue de R ichelieu2 och  senare, i som m arens he ta  sol, sprang  ja g  u nder en  och 
sam m a dag  från  S ain te-G enev iéve3 till 1’A rsenal4 och  från  1’A rsenal till Institu te t5, 
vars b ib lio tek  genom  excep tione llt tillm ö tesgående höll öppet nästan  till k lockan  
fem . V eckorna och  m ånaderna  fö rflö t m ycket snabbt när ja g  befann  m ig  m itt i dessa 
fö rberedande undersökn ingar där sk rivandets tö rnen  och  m issm od  är så  lång t borta; 
där anden  svävar fritt o van fö r d e t m ateria l den  sam lar, a rrangerar och  a rrangerar om  
som  den  vill och  i e tt enda  svep  k o nstruera r en idealm odell fö r den  byggnad  som  
sedan m åste  byggas upp  b it fö r b it, långsam t och m ed m öda. N är ja g  lä t m in  tanke 
vandra  genom  d essa  tusen ta ls sp ridda  fak ta , i hundra ta ls  volym er, som  så att säga  i 
naket tills tånd  v isade m ig  de  tider och  m änn isko r ja g  ville  sk ildra, erfo r ja g  en  känsla  
som  liknade den en  pass ionerad  resenär erfa r v id  åsynen  av e tt land  som  han  länge 
vela t besöka och  o fta  sett i sina dröm m ar.

S lukandet av de långa  in -fo lio sido rna6 fö r a tt excerpera  en  m en ing  e lle r ib land  
b ara  e tt enda  ord  b land  tusen , g jo rde att m ina  ögon  fick  en  fö rm åga som  förvånade 
m ig  och  som  ja g  in te kan  förklara: a tt läsa  lik som  in tu itiv t och nästan  om edelbart 
råk a  på  den  passage  som  v ar av in tresse  fö r m ig. L ivsk raften  tycktes he lt och  hålle t 
rik tas m ot en enda  punkt. I den  slags ex tas som  fy llde  m itt inre m edan  händerna  
b läddrade  i boken  e lle r an tecknade, var ja g  he lt om edveten  om  vad  som  hände run t 
om kring  m ig. B o rde t d ä r ja g  satt töm des och  fy lldes m ed  arbetande; b ib lio tekets
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anstä llda  kom  och  g ick  i salen; ja g  varken  såg e lle r hörde, endast de uppenbare lser 
som  läsn ingen  fram kallade. (...)

4 ) A rsen al-b ib lio teket, som  låg i A rsenalens gam la  b yggnader v id  rue de  Sully. 
C harles N od ier var v id  den tiden  b ib lio tekarie  d är.168

Utdraget ovan är hämtat ur historikern Augustin Thierrys förord till sin Dix ans 
d ’études historiques (1834), som i den franska tjugotalsantologin har fått titeln Hur 
Aug. Thierry arbetade och har sällskap av tre texter ur historiska verk av samme 
författare. Det är karakteristiskt för urvalet ur en litterär diskurs i det att det är en 
bland många verklighetsbeskrivande texter, skrivna av historiker, litteraturhistori
ker eller vetenskapsmän; en inhemsk text, där det specifikt nationella är inordnat 
under en allmängiltig intellektuell strävan; och en 1800-talstext. Genom noten vid 
1’Arsenal är den ett exempel på det upprättande av relationer mellan texter och 
mellan omtalade företeelser som är ett viktigt drag i urvalet av primärtexter och 
sekundärtextens karaktär. Kännetecknande för det som räknas som litteratur är 
liksom i Sverige texternas tillhörighet till ett nationellt kulturellt arv, där författaren 
ingår jämsides med sina texter. I den franska skoldiskursen är det ett arv som har 
traditionens tyngd, men samtidigt i sin helhet är aktuellt i samtiden. Till litterära 
texters väsen och värde hör här också deras egenskap att på ett sätt som exakt 
ansluter till tanken och känslan återge ”det väl tänkta och det väl kända”.

Redaktörens inledning
D enna  nya  sam ling  Valda stycken  k om m er nog  att fö rse  lärare  och  e lev e r m ed m ånga 
tex te r fö r läsn ing  och  rec ita tion  under lek tionerna. M en den  ä r specie llt avsedd: 1. 
A tt kom plettera  och  m ed exem pel illustrera  v å r F ransk littera turh istoria ; 2. A tt ge 
tex te r fö r skriftlig e ller  muntlig explikation.

I det långa förordet till den franska 20-talsantologin, vars inledande rader har 
citerats här ovan, uppfattas studiet av litterära texter som underordnat dels studiet 
av litteraturhistorien, dels en bestämd skolövning, den som kallas explication de 
texte. Primärtextema är något som kommer i andra hand. De ses i relation till de 
överordnade sammanhang som utgörs av å ena sidan studiet av litteraturhistorien, 
å andra sidan den intellektuella träning skolan skall ge, genom bl.a. explikations- 
övningen.

Att primärtexter presenteras framstår närmast som en resultat av en pedagogisk
moralisk princip: elever bör inte tillåtas att uttala sig om författare som de bara läst 
och hört om, inte själva läst något av. De resuméer av viktiga verk eller avsnitt som 
läraren kan ge bör helst kompletteras av konkreta exempel, och det är detta nyttiga 
komplement som redaktören Charles-Marc Des Granges vill erbjuda genom sin 
antologi.

Antologin ger, skriver Des Granges, för varje stor författare eleverna några 
logiskt klassificerade och karakteristiska textutdrag (kurs. i originalet). Logiken i

168 M orceaux choisis... 1917, s. 1191-1192. 
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sekvenseringen av författarna betonas. Den är, framgår det, avsedd att vara en i 
sträng mening litteraturhistorisk sådan, där författarna uppträder i en ordning som 
är bestämd av deras beroendeförhållande till varandra (förutsättningar, influenser) 
och position i en litterär utveckling, eller av något som lösligare kallas ”les réactions 
successives du genre”.

För varje författare har syftet varit att låta lära känna honom genom karakteris
tiska utdrag. För att förtydliga vad han menar med karakteristiska utdrag räknar Des 
Granges helt enkelt upp några av de underrubriker som givits för författarna, för 
Montaigne t.ex. Montaignes ”Jag”, Montaignes läsning, Montaignes pedagogik, 
Montaigne som Pascals föregångare; för Voltaire Voltaire som poet, Voltaire som 
historiker, Voltaire som berättare, Voltaires brev. I det senare fallet sammanfaller 
alltså det karakteristiska med genrer som författaren är känd för att ha verkat inom, 
i det förra med motiv eller innehållsområden i texterna som ansetts vara känneteck
nande eller viktiga.

Det som sägs om urvalet i förordet rör enbart hur valet av texter av en viss 
upphovsman gjorts, dvs. att de är karakteristiska. Urvalets första steg där det avgörs 
vilka upphovsmän som skall vara representerade, berörs inte. Några utdrag skall 
ges från ”varje stor författare” och ”alla viktiga verk” analyseras i redaktörens 
litteraturhistoriebok, men inga försök görs att på något vis precisera varför vissa 
författare har räknats som stora169 och fått en plats i antologin, eller vad som gör 
vissa verk till viktiga verk. Antologiredaktören tycks vila trygg i förvissningen om 
en konsensus beträffande stora författare och viktiga verk.

Strukturering och organisation av en litterär diskurs
Sammanfattningsvis möter vi i antologin, som förordet utlovar, ett mycket ambi
tiöst försök att strukturera, gruppera och bringa reda i presentationen av ett urval ur 
en litterär diskurs. Men det är ett försök som långtifrån alltid lyckas i sin ambition 
att vara logiskt, konsekvent. Trots de många nivåer och rubriker som har använts för 
att sortera dem, tillåts texter och författare att falla igenom fångstnätet. Den 
övergripande kapitelstrukturen för antologin tillhandahålls av Des Granges littera
turhistoriebok, och flera av särdragen och ibland besynnerligheterna tycks ha med 
styrningen från den litteraturhistoriska texten att göra.

Författaren är den grundläggande byggstenen i systemet, den första utgångs
punkten vid struktureringen av en urval texter; kronologin den övergripande 
sekvenseringsprincipen. Författarskapet tillåts emellertid inte att verka fullt ut som 
sammanhållande princip. Genren är en konkurrerande sådan. Texters genretillhö
righet spelar en så pass stor roll för synen på litteraturen att en författare inte alltid 
får alla textutdrag på samma ställe utan ibland presenteras på två eller tre skilda 
ställen i antologin. Andra författare och verk kommer emellan.

Den övergripande nivån för grupperingen av texter och författare är den kronolo
giska per sekel. På en mellannivå närmast under den är det genre + tid, kompletterat

169 O m  tillkom sten  u nder 1800-talet av  den närm ast fasta  o rd sam m ansättn ingen  grands 
écrivains , e fter m önstre t av and ra  ”g rands h o m m es” , se C om pagnon  1983, s. 97 f.
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av en litteraturhistorisk-litterär princip som ser till litterära skolbildningar och 
strömningar och i någon mån filosofiska, religiösa och sociala strömningar, som har 
varit de styrande principerna vid organiseringen av författare och texter. För den lägsta 
nivån, sorteringen av en viss författares verk i skilda grupper, finns vid sidan om 
genreprincipen och den litterära-litteraturhistoriska även en ”utomlitterär”, inne- 
hållslig-motivmässig organisation av texterna. Ett exempel är Montaignes verk, där 
antologins gruppering av textutdragen citerades i avsnittet ovan.

Ibland har författaren och författarskapet en svagare ställning än genretänkan
det, ibland starkare. Upplysningsförfattarna och några till har sluppit struktureran
de mellanrubriker och presenteras direkt under seklet -  stark ställning. A andra 
sidan redovisas en del av upplysningsförfattaren Völtaires verk separat, bredvid en 
annan författares verk, under genrerubrik. På liknande vis redovisas ibland för 
författare vars texter alla är samlade under en genreiserande mellanrubrik, som t.ex. 
hos Corneille, La Fontaine och Racine, utdrag ur verk vars genre inte stämmer med 
rubrikens -  författarskapet ges i praktiken starkare ställning än den genreredovisan- 
de principen i rubriken låter förstå. Under rubriken Den klassiska tragedin finner 
vi Racine, f.ö. enbart Racine, men bland utdragen inte bara tragedi utan även 
komedi, epigram och prosa av Racine.

I de allra flesta fall upprepas författarens namn i underrubrikerna på ett sätt som 
framhäver personen-författaren: Du Bellay som kritiker, Du Bellay som poet. Ett 
sätt att tolka organisationen av litterära texter hos de författare vars verk grupperats 
i underavdelningar är att den först och främst vilar på en uppfattning om, och en 
önskan att lyfta fram och underlätta inlärningen av, viktiga, karakteristiska drag av 
ett eller annat slag hos författarna och deras verk. Dragen må sedan röra motiv 
författaren behandlat och blivit känd för, hans litterära teorier, tidstypiska drag, 
genrer han verkat inom eller annat. Den principen konkurrerar emellertid och 
kommer i konflikt med en annan och uttalad klassifikationsprincip, som vill vara 
logisk, systematisk och dessutom litteraturvetenskaplig.

En sådan tolkning får naturligtvis ett starkt stöd genom förordets hänvisning till 
karakteristiska texter, men också av den konflikt jag noterat mellan författarskap 
respektive ett opersonligt genrebegrepp som övergripande struktureringsprincip. 
Des Granges litteraturhistoriska lärobok uppvisar även den samma spänning. 
Systematik och vetenskaplighet kommer i konflikt med framhävandet av personer- 
författare och förmedlingen av ett kulturellt allmängods.

U rvalet a v  prim ärtexter
Principen om ett väl känt, närmast stelnat arvegods i form av karakteristika som 
författare-deras verk förkroppsligar, och också den intellektuella strävan, återfinns 
även på texturvalets nivå genom de klassiska 1600-talsförfattarna tyngd, de valda 
texternas korthet -  som är en följd av att urvalet underkastats explikationsövning- 
ens krav -  och genom de litterära sakprosetexternas innehåll. De speglar tanketra
ditioner, den franska tankens utveckling. I dem är dock det allmänt nationella 
inslaget det mest framträdande.
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Författarskap och tidsliga tyngdpunkter

Den franska 20-talsantologin förmedlar i ett strängt nationellt urval ett stort antal 
korta texter av ett stort antal författare.170

Skillnaden i det utrymme de olika författarskapen bereds är stor. En fjärdedel av 
antologin upptas av elva författare, och dessa elva samt ytterligare 32 författare 
delar tillsammans på två tredjedelar av antologins sidor. De elva högst värderade 
författarna är de följande:

Tabell. Des Granges antologi, elva främsta författare, antal sidor och 
procent av samtliga sidor i antologin:

Victor H u g o ............................................................................4 7 ........................ 4
Voltaire.....................................................................................3 8 ........................ 3
Chateaubriand.........................................................................3 4 ........................ 3
R ousseau................................................................................. 2 8 ..................... 2,5
C orneille ................................................................................. 2 7 .........................2
R acine...................................................................................... 2 4 ........................ 2
M o lié re ....................................................................................2 4 ........................ 2
M usset...................................................................................... 2 4 ........................ 2
B o ssu e t.................................................................................... 2 2 ........................ 2
Mme de Sévigné....................................................................2 1 .........................2
F enélon ....................................................................................2 1 .........................2

Gruppens andel av sidantalet to talt 310 s....................26%

Störst utrymme har den romantiske 1800-talsförfattaren Victor Hugo. Närmast 
därefter kommer Voltaire, Chateaubriand och Rousseau, och ytterligare tolv 
författare ges mellan 27 och 16 sidor.171

Hugos position som nationell poet, särskilt under det slutande 1800-talet, gör att 
hans ställning knappast är förvånande. Han skrev dessutom inom flera genrer och 
förekommer i antologin både som romantisk poet, romantisk dramatiker och 
teoretiker för det romantiska dramat. Chateaubriands plats kan antagligen förklaras

170 P å de 1.208 sido rna i lite t fo rm at, som  dessu tom  till dels upptas av redak tö rstex t, 
p resen teras fö r perioden  1500-1900 ca 470  u td rag  från  134 fö rfattare . D et b e tyder att varje 
tex t e lle r utd rag  i sn itt ä r två till tre  sidor lång t och  varje fö rfa ttare  represen teras av tre-fy ra  
tex te r om  sam m anlag t n io  sidor. A n ta le t u td rag  p e r fö rfa ttare  v arierar från  1 till 14 och 
u td ragens längd  från  en  och en  halv  rad  (en kom m enterad  m axim  av L a R ochefoucau ld ) till 
n io  sidor. D et kan  jäm fö ra s  m ed  S teffens och  M jöbergs svenska  antolog ier, där sido rna  
ry m m er en fjärdedel m era  tex t och  varje fö rfa ttare  i genom sn itt får närm are  20 sidor, 
längden  per u td rag  i sn itt ä r tre-tre  och  halv  sida
171 D e sex fö rfa ttare  som  k om m er närm ast e fte r M m e de  S év igné och  F ené lon  få r m ellan  
16 och  20 sidor. D et är L a  Fon ta ine  och  B o ileau  (20  sidor), L esage  och  A lexand re  D um as 
den  ä ldre (17 sidor), L am artine  och  M arivaux.
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med den vikt som lagts vid litterära strömningar och litteraturhistoriska märkes
män: han är den store författare som kring år 1800 inleder den franska litterära 
romantiken.

Hugo och Chateaubriand är 1800-talsromantiker, Voltaire och Rousseau 1700- 
talsförfattare. Men det är le grand siécle, franskklassicismens århundrade, som 
genomgående gynnas i författarurvalet. 1600-talet och dess författare får stor plats 
i antologin, närmare 30 procent av utrymmet.172 Sex av de elva främsta, åtta av de 
tretton främsta författarna är 1600-talsförfattare. Det är författare som förknippas 
med en viss genre eller egenskap: tragedins och komedins tre stora namn Corneille, 
Racine, Moliére, vältalighetsgenrens Bossuet, brevets Mme de Sévigné, men också 
den mera svårplacerade Fenélon, som inte heller antologiredaktören har kunnat 
sortera in under en lämplig rubrik. Som nummer 12 och 13 finner vi La Fontaine 
med fablerna och Boileau -  ”lagstiftaren”. Det som illustreras här är tyngden hos 
ett arv och dess schematiska drag.

1600-talet hade när antologin gavs ut länge varit le grand siécle inom det franska 
litteraturstudiet. Antoine Compagnon173 tecknar i sin studie av litteraturhistorikern 
Gustave Lansons plats i det slutande 1800-talets politiska och vetenskapliga strider 
en bild där litteraturhistorikernas ställningstaganden för det litterära 1600- respek
tive 1700-talet -  och för 1600-talets Bossuet eller 1700-talets Voltaire -  blir 
sinnebilder för övergripande politiska ställningstaganden: för monarkin, traditio
nen och religionen respektive för republiken, förnuftet, den republikanska andan. 
I Des Granges antologi behåller 1600-talet sin traditionellt tunga plats -  men 
Voltaire och Rousseau lyfts också fram, en gyllene medelväg. Det är emellertid inte 
upplysningsförfattaren Voltaire som är representerad i det rikliga texturvalet. Han 
representeras främst som tragediförfattare och historiker och genom dikter och 
brev; brev som ger litterära råd eller speglar författarens personlighet och stil. För 
Rousseau belyses tre väl kända sidor hos författaren-författarskapet: hans utläm
nande av sitt eget jag, hans romantik och hans pedagogiska idéer.

Ser man till utrymmet per århundrade är det emellertid 1800-talet som ges allra 
störst tyngd. Tyngdpunkterna i den franska 20-talsantologins urval ur en litterär 
diskurs ligger på 1800-talet och 1600-talet. För 1600-talet återges verk av många 
författare, många av dem är ”stora” och många representeras av ett rikhaltigt urval 
texter. 1800-talets tyngd förklaras till en del av det generösa utrymme de stora, 
etablerade romantiska författarna får. Hugo, Chateaubriand, Musset och Lamartine 
står för en fjärdedel av 1800-talssidoma, dessa plus Vigny och den i våra dagar mindre 
självklare Dumas d.ä. för närmare en tredjedel. A andra sidan är det också författar- 
urvalets bredd som gör att 1800-talet tar stor plats. Bredden i urvalet är troligen en 
följd av att en konsensus rörande vilka som var de verkligt stora författarna ännu inte 
hade etablerats för det senaste seklets litteratur -  men till bredden bidrar även det 
breda litteraturbegreppet, som ger texter av vetenskapsmän, historiker, litteraturhis
toriker och journalister en mycket stor plats även i urvalet från 1800-talet. Nästan 
hälften av 1800-talstextema utgörs av litterär sakprosa.

172 v ilke t skall jäm fö ra s  m ed  12% fö r 1500-talet och 19% fö r 1700-talet.
173 C om pagnon  1983, s. 98 ff; s. 102; s. 110.
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Det är dock litteratur från tiden före 1860 som fyller 1800-talsavsnittet. Presen
tationen av 1800-talslitteraturen gör egentligen halt vid 1860-talet.174

Vad man skyr, vad man väljer

Naturalismens representanter -  Zola, Maupassant m.fl. -  saknas helt i urvalet, liksom 
diktare som Baudelaire, Rimbaud och Mallarmé. Urvalet skyr alltså inriktningar 
inom de senaste 50 årens litteratur som för senare bedömare har framstått som mycket 
viktiga: den naturalistiska romanen och den moderna lyrikens banbrytare, och 
presenterar istället framför allt nyare litteraturhistoriker och deras texter. Trots att den 
typen av texter hela tiden är rikligt företrädd i antologin är den omedelbara anledning
en säkert att författare som Baudelaire och naturalisterna fortfarande var omstridda 
och i dominerande skikt mycket illa sedda, först och främst på grund av verkens 
innehåll, deras ”moraliska halt”.

Att dessa riktningar förbigås med tystnad är inget som skiljer den studerade 
antologin från andra från samma tid. Det var det normala i gymnasiets litteraturför
medling åtminstone fram till första världskriget enligt Roger Fayolle (1972).175

De litterära sakprosetexterna

I den franska 20-talsantologin utgörs urvalet ur en litterär diskurs i mycket hög 
utsträckning av direkt verklighetsbeskrivande texter. En undersökning av de 
litterära sakprosetexternas karaktär visar att de kan föras till ett antal olika genrer 
eller subgenrer, som emellertid precis som ifråga om de svenska tjugotalstexterna 
oftast blir av konstruerad karaktär och inte kastar något ljus över varför dessa texter 
räknas som litteratur. Deras innehåll gör det däremot: de förmedlar bilder ur den 
nationella historien, av dess personager och händelser, och belyser det franska 
språkets och litteraturens historia. Ett annat viktigt ämnesområde för dessa textut
drag är emellertid tanketraditioner. Texterna speglar en vetenskaplig ”metods” och 
det vetenskapliga tänkandets utveckling. Däri skiljer de sig tydligt från det svenska 
urvalet.

174 T illsam m ans få r fö rfa ttare  vars sam tliga v a ld a  tex ter u rsp rung ligen  pub licera ts  e fte r år 
1860 b ara  en  sjättedel av  u try m m et fö r 1800-talet. B ara  hälften  av sidan ta le t g ä lle r då 
L itteratu ren . D en  and ra  hälften  stå r ve tenskapsm ännen  C laude B ernard  och  L ou is Pasteur, 
h is to rikern  C ou langes och  litte ra tu rh is to rikerna  F aguet, L em aitre , F rance  och  B runetiére  
för.
175 L ik som  fö rkärleken  fö r rom an tikens d ik tn ing  i det svenska  20-ta lsu rvale t ä r de tta  inte 
någo t specifik t fö r litte ra tu r av sedd  fö r skolbruk. E tt exem pel p å  h u r bedöm ningen  av 
litte ra tu ren  från  den  and ra  hälften  av  1800-talet stegvis fö rändra ts u tan fö r skolan  är 
litte ra tu rh is to rikern  L ansons standardverks h isto ria . H ans H isto ire de  la littératurefrangai- 
se  kom  u t 1 894 .1 upp lago r från  19 00-ta le t fö rsågs den av förfa ttaren  sj älv  m ed  ”ångerno te r” , 
dvs. om värderande kom m entarer. N är verket gavs u t i en  om arbe tad  u tgåva  i bö rjan  av  1950- 
ta le t var det perioden  från  1850 och  fram åt, från  och  m ed  natu ra listerna , som  om arbetn ingen  
gällde.
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Sekundärtexten i antologin och dess funktioner
Den franska antologin är mycket rikligt försedd med sekundärtext av olika slag: 
förklaringar, upplysningar och allehanda kommentarer till texterna, som främst är 
avsedda att stödja explikationsövningen. Till formen är de av olika slag: fotnoter, 
korta presentationer eller kommentarer som föregår utdragen i antologin samt 
utförligare, relativt sammanhängande utläggningar kring vissa textutdrag, de s.k. 
”textes commentés”. Men de kännetecknande dragen i antologins sekundärtexter 
griper över de formella skillnaderna.

Sekundärtextens huvudfunktioner är två. På ett första, konkret och omedelbart 
plan förklarar och förtydligar den och förmedlar en mängd kunskaper av olika slag; 
den uppmanar till eller föreslår ”arbetsuppgifter” och bedömer form och innehåll 
i primärtextema. Genom sekundärtexten etableras samtidigt relationer, band, 
mellan olika inslag i den text- och kunskapsväv som antologin utgör.

Rösten

Genom den tränger också en mycket tydlig röst fram, en röst som från en position 
ovanför författarna värderar, påpekar och lägger tillrätta, vidgar perspektiven och 
med en auktoritet som inte kan ifrågasättas ikläder sig rollen av ett universellt 
intellekt.

Fotnoterna till ett tresidigt brev av Joseph de Maistre till sin unga dotter (1808), 
där dotterns språkstudier och faderns åsikter om kvinnans natur och sanna destina
tion tas upp, lyder som följer:

1. L ite  sen t att b ö rja  studera  det. [Förk laring  till e tt e llip tisk t u ttryck  i tex ten .] 2. 
U tm ärk t pedagog isk  aforism . M en  m an  m åste  ändå  ak ta  sig  fö r fö ru tfa ttade  
m en ingar m ot m etoder som  in te  är dem  vi sjä lva  h a r följt. E n m etod  ä r god  när den 
anpassar sig  e fte r sitt fö rem ål, och  n ä r e tt sam hälle  fö rändras psyko log isk t och 
in te llek tue llt bö r m etoden  också  förändras. D et ä r  in te  fel a tt säga  att en  m etod  som  
var u tm ärk t fö r hundra  år sedan  kan  vara  dålig  e lle r steril idag. S å kom m er d e t även  
att v ara  i fram tiden  m ed  de m est u tm ärk ta  m etoder vi har i dag. 3. D et ligger sann ing  
i denna paradox  [bou tade]. M en h u r och  h u r b ra  kunde egen tligen  J. de M aistre  de 
döda  sp råken? 4. J. de M aistre  tycker in te  om  V oltaire; d e t ä r hans rättighet. M en 
e ftersom  han  ta la r så  o fta  om  honom  gör han  fel i a tt in te  läsa  honom , v ilke t han 
e rkänner a tt han in te  gör: hans om döm en  om  honom  b lir då  enbart fördom ar. 5. 
A grippas Pan théon , i R om . 6. P ete rsky rkan  i R om , av M ichelangelo . 7. Av B envenu 
to C ellin i ( t  1571). 8. Av D escartes. 9. M an kan  gö ra  allvarliga  invändn ingar m ot J. 
d e  M aistres system : d e t g å r em ellertid  in te att fö rneka  att han  här m ed  en slag färd ig 
h e t och  e tt sun t fö rnuft värda  en M oliére  har sa tt fing re t på  de t verk liga  fe le t hos les 
fem m es savan tes. 10. Invånarna  i Savojen . A llo b ro g em a  bodde p å  C esars tid  m ellan  
R höne och  Isére  p å  ett om råde som  innefa ttade  de nuvarande departem en ten  de två 
S avo jem a, D röm e och  Isére. D eras rike  fick  fö rst p å  300-ta le t e K r nam net Sapaud ia  
(Savojen). 11. D uégne. G am m al guvernant. (S pansk t ord: duena, av la tinets dom ina, 
som  p å  franska  h a r givit: d am e .)176

176 M orceaux choisis... 1917, s. 1082-1084.
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I not 2-4 och not 9 träder en talande fram, en röst vars ägare med självklar överblick 
och auktoritet kommenterar de tankar som förs fram i den presenterade texten, ”lägger 
sig i” och vid behov tillrättavisar författaren. I många fotnoter och textpresentationer 
hör man liksom här en talande och ser man framför sig en sådan: en undervisande 
lärare, rask, överlägsen, som med auditoriet helt i sin hand går fram och tillbaka 
framför en lyssnande skara, vänder på klacken, understryker sina ord med minspel 
och gester, hela tiden talande.177 Det är en röst som döljer sitt omedelbara ursprung 
genom opersonliga konstruktioner och formen ”man”, och dessutom talar till ett 
ospecificerat auditorium. Genomgående gäller att det är mycket svårt att avgöra om 
sekundärtextema riktar sig till läraren eller eleverna; bara i enstaka fall framgår det 
att de närmast vänder sig till lärarna. ”Man...” är den uttrycksform som favoriseras, 
inte bara vid bedömning och värdering utan även vid kommentarer som utgör förslag 
till hur texter kan behandlas. Den intellektuella auktoriteten och strävan och den 
universella syftningen är något som återkommer i den sammanhängande sekundär
texten.

Exempel ur texten

Not 5-8 och 10-11 i citatet ovan ger sak- och ordförklaringar. Lägg märke till den 
utläggning som följer förklaringen av termen allobrogema, som de Maistre på 
skämt använder för invånarna i sin hembygd Savojen (”mina goda allobroger”). Här 
ges ett antal upplysningar som är helt ovidkommande för förståelsen av texten. Den 
typen av noter är många; liksom ordförklaringar som inte bara ger den lexikaliska 
betydelsen av svåra ord utan rör etymologier (not 11), ords historiska betydelseut
veckling, ords och konstruktioners betydelsenyanser eller tillämplighet. I avhand
lingens fjärde del kommer dessa drag att sättas in i ett historiskt perspektiv.

För att illustrera sekundärtextens karaktär och funktioner ger jag nedan ytterli
gare exempel på fotnoter och textpresentationer. I avsnittet Hur skulle litteraturen 
studeras? kommer jag dessutom att hänvisa till dessa citat för exempel på arbets- 
och ”läsanvisningar”.

Noterna till ett fyrasidigt utdrag av 1700-talsnaturalhistorikern Buffon med 
titeln Människan och djuret (1749) lyder:

1.
1. T eorier om  språkets u rsp rung  var synnerligen  på  m odet p å  1700-talet. N atu ra lh is- 
to rikern  B uffon  n ö je r sig m ed  att observera  e tt fak tum , och  från  det hä rleder han  en 
konsekvens. F ilo so fem a  var m indre  fö rsik tiga ; C ond illac  fo rm ulerade  i E ncyk lope- 
d in  och  senare i T rak ta t om  fö rn im m elserna  e tt b e röm t system , som  senare d isk u te 
rades av R oyer-C ollard , M aine  de B iran , de B onald  etc. 2. M an  bör, vare  sig  m an

177 E tt m ycke t ty d lig t exem pe l p å  h u r den  rösten  lik som  avb ry te r en  annan  ta lande  m ed 
v ilken  han  står p å  in tim  fo t och  sam tid ig t d ra r in  en  tred je  part, ”åhö rarna” , ä r en  no t till en 
passage  i e tt sjä lvporträ tt av L a  R ochefoucau ld . L a  R ochefoucau ld  sk river a tt m an  bö r nö ja  
sig  m ed  a tt v isa  m edkänsla , m en  ak ta  sig noga  fö r a tt h y sa  sådan; d e t är så  han  gö r själv. 
N o ten  säger: ” 11. H är vo re  d e t nog  läm plig t a tt p åm inna  L a  R ochefoucau ld  om  m axim en: 
Vi är a lla  tillräck lig t s tarka  fö r a tt b ära  andras lidanden  (nr 19)” .
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accep te ra r B uffons idéer e lle r ej, se till att uppm ärksam m a den  p erfek ta  sam m an
länkn ingen  och  i synnerhet det verk lig t ve tenskap liga  lugnet i de tta  resonem ang. 
M en  de tta  lugn u tes lu te r in te  rörelse. 3. H är är, fö r B uffon , den  väsen tliga  punkten . 
Vi är individer, d ju ren  är b ara  varelser. 4. Ä nnu en  av artik larna  i B uffons system  (jfr 
L itteraturh istoria , s. 622). (M orceaux choisis... 1917, s. 695-698)

Textpresentationen till ett avsnitt ur Chateaubriands Atala:

2 .

P ro logen  till A ta la  innehå lle r en  besk rivn ing  där C hateaub riand  tycks ha  sam lat och 
kom binera t e tt s to rt an tal n o te r från  sin  V oyage en  A m érique. [U r v ilken  närm ast 
fö regående an to log iu td rag  är häm tat.] L ägg  i besk rivn ingen  m ärke  till ansam lingen  
av m åleriska  detaljer, hu r färg fläckar p laceras b redv id  varandra, om sorgen  om  att 
p lace ra  väx te r och  d ju r där de gö r in tryck. H ur vacker den  h ä r sidan  än är så m ärks 
konstfärd igheten  alltfö r m ycket, och  av igsidan  av C hateaubriands fö rtjänster k o m 
m er här till synes. (M orceaux choisis... 1917, s. 896)

Och till två 1500-talsutdrag:

3.
D en här versb revet ä r  M aro ts bästa. E sprit, tak t, känslighet, konst, a llt ä r här 
ursp rung lig t. -  O m  de reducera r d e t till äm net i egen tlig  m en ing  och  den  avslu tande 
begäran , kan  e leve rna  bedöm a [les é léves sen tiron t] det till dess fu lla  fö rtjänst; de ser 
d å  att inge t kan  v ara  bana la re  i sig, och  de kan  studera  de desk rip tiva  in fall [traits] 
och  de vändn ingar m ed  vars h jä lp  M aro t h a r rea lise ra t de tta  lilla  m ästerverk .

(M orceaux choisis... 1917, s. 133)
4.

D en hä r passagen  är ny ttig  att studera  fö r a tt b ed ö m a  hur m ycket C harron  är skyld ig  
M ontaigne. (Jfr E ssais, bok  1, kap  18 (...) M en  d e t fö re fa lle r oss som  om  C harrons 
tonfall, m o t slu te t av  denna passage, når en b red  och u ttrycksfu ll enkelhe t [sim plicité  
large e t é loquente] som  fö rebådar Pascal och  B ossuet m er än den p åm inner om  
M ontaigne. (M orceaux choisis... 1917, s. 220)

Presentationen av utdraget Hur Aug. Thierry arbetade, det som delvis citerades som
inledning till detta kapitel, lyder slutligen så här:

5.
D etta  F örord  ä r in tressan t i tv å  avseenden: de ls lå ter A. T h ierry  oss ta  del av  sin 
arbetsm etod , och  vara  m ed  om  det historiska skapandet i hans h järna; de ls är dessa 
sido r e tt slags den  vetenskap liga  sto icism ens m anifest: u tan  dek lam ation , m ed  en 
enke lhe t som  ä r m era  rö rande än  M ichele ts vä lta lighet, g e r T h ierry  oss en b eu n d 
ransvärd  lek tion  i ou ttrö ttlighe t och  häng ivelse . O ch  m an kan  säga  att d e t som  idag  
fö rb lir av A. T hierry , de t ä r främ st d e t exem pel han  utgör. E tt verk  åldras, e lle r o fta 
har fö rfa ttaren  överd riv it dess be tydelse . M en det som  m änsk ligheten  lev e r av, det 
ä r den  m änsk liga  k raften  och  v iljan ; och  det som  fö rhö je r dem , det är strävan  efter 
fram steg , i fråga  om  allt.” [M ais ce q u ifa it  vivre Vhumanité, ce  sont les énergies
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humaines; e t la recherche du progrés, en tout, est ce  qui exalte ces énergies.]
{M orceaux choisis... 1917, s. 1191)

Generella proklamationer av det slag som görs här ovan (”det som mänskligheten 
lever av...”) är inte vanliga, inte heller så tydliga moraliska konklusioner (”en 
beundransvärd lektion ... det exempel han utgör...”). Tilläggas bör kanske också att 
historikern Augustin Thierry ganska tidigt blev blind men trots det fortsatte sitt arbete; 
kanske är det delvis det som ligger bakom framhävandet av honom som exempel. Men 
den moraliska aspekten på litteraturen finns också annorstädes, och den sista 
meningen är även på ett annat vis karakteristisk. Satsen om mänskligheten, kraft och 
vilja återfinns som en svag men märkbar undertext både i antologin och styrdokument 
för modersmålsämnet från början av 1900-talet.

Antologin som  textuell helhet
Den franska 20-talsantologin skapar genom sekundärtextens kommentarer och sitt 
urval av primärtexter många och täta relationer mellan de olika texterna, författar
na, personer som skildras i texterna, mellan teman, tankar, ord och uttryck i 
texterna, de litterära tekniker som kommit till användning osv. Texturvalet och 
kommentarerna till texterna innebär att en ahistorisk nätverksstruktur etableras i en 
erfarenhets- och kunskapskorpus vars struktur i ett annat och grundläggande 
avseende är historisk och linjär: urvalet ur en litterär diskurs i dess kronologiska 
sekvensering och sekundärtextens faktaupplysningar och påpekanden om texterna 
och deras författare.

På det viset etableras ett tätt knutet system av kulturella, nationella referenser. 
Den kollektiva karaktären hos detta kulturella nätverk understryks av de många 
kommentarer som påpekar att en text eller passage är berömd, mycket känd, 
beundrad.

Ett nät av relationer

Hur ett nät av relationer upprättas mellan ett kulturellt stoff där de valda litterära 
texterna ingår som noder i nätet kan illustreras genom följande exempel:

I det förord av Augustin Thierry som tidigare har citerats nämns i förbigående 
flera parisiska bibliotek. Till ”la bibliothéque de 1’Arsenal” finns i antologitexten 
en not som berättar att vid den tidpunkten var dess bibliotekarie Charles Nodier. 
Denne Charles Nodier, en numera bortglömd romantisk författare och värd för en 
litterär salong, finns representerad i antologin med ett utdrag ur en berättelse. Ett 
av författaren Alexandre Dumas två utdrag har i sin tur Charles Nodiers salong som 
ämne. Slutligen uppmanas i den korta presentation som föregår detta utdrag 
antologins läsare att jämföra ”dessa sidor” med en dikt av Alfred Musset med titeln 
Svar till M. Nodier.

Det är emellertid först och främst sekundärtexten som står för upprättandet av 
relationer mellan ett kulturellt stoff. Not nummer 9 i den långa fotnotssamling som 
citerades i avsnittet Rösten ovan kopplade samman de Maistres namn med Molié-
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res: ”med en slagfärdighet och ett sunt förnuft värda en Moliére...”. I nästa 
fotnotssamling, nr 1 på s. 121, bands genom sekundärtextens kommentarer Buffons 
tankar till Condillacs och senare franska filosofers; i nr 4 relateras författaren 
Charrons tonfall till tidigare och senare författare (”förebådar Pascal och Bossuet 
mer än den påminner om Montaigne”).

I texten uppmanas läsaren vidare mycket ofta att jämföra eller ”föra samman” 
-  oklart på vilket vis -  det ena med det andra: ”Jfr Boileau: ’Jag är lantlig och stolt, 
har en grovhuggen själ” är en not till Regnier-raden ”Jag är ej inställsam, lantlig är 
min fason”. Någon gång citeras helt enkelt några versrader av en annan författare, 
ibland skall läsaren lägga märke till analogin med något annat, som i den not till en 
versrad av 1600-talsförfattaren Racan ”Vallons, fleuves, rochers, plaisante solitu
de” där 1800-talsförfattaren Lamartines rad ”Terre, soleil, vallon, solitude si chére” 
citeras.

Alla dessa uppmaningar och kommentarer är förmodligen tänkta att tjäna som 
påpekanden för eleverna eller lärarna, något att använda sig av vid textexplikatio- 
nen; den effekt som blir följden är emellertid att mellan antologins pärmar upprättas 
omedelbara relationer mellan formuleringar, tankar, texter och författare som är 
skilda i tid och rum.

"Tänka väl,  känna väl,  och återge väl." 
Litteratursynen i sekundärtexterna
Litteraturhandbokens metadiskurs är till sin organisation en parallell till urvalet ur 
en litterär diskurs. Författarskapen och texterna behandlas i kronologisk ordning, 
men en konkurrerande princip är redovisningen av genrer och det är uppenbart att 
det är sekundärtextens litteraturkännedom som varit styrande för presentationen av 
primärtexterna, till exempel grupperingen av dem efter karakteristiska drag.

En nationell-retorisk litteratursyn

Liksom i antologins sekundärtexter tillhör rösten i den sammanhängande litteratur
historiska framställningen en person som står ovanför och har naturlig domsrätt 
över litteratur och författare, och på ett liknande vis som i dem upprättas ett nätverk 
av nationella kulturella referenser genom hänvisningar och sammankopplingar 
över tid.178 Det nationella är ett viktigt inslag i perspektiveringen av litteraturen.

178 N ågra  exem pel: 1500-talsskalden  M aro t ”kunde ha  fö rb liv it b ara  en fö regångare  till 
V oiture” ; M aro ts verk  är e tt beund ransvärt bev is fö r d e t M usse t senare skulle säga, a tt ”de 
fö rtv iv lade  sångerna  är de vackraste  sångerna” ; B o ileau  är den  som  g iv it det b ästa  om döm et 
om  M aro t (D es G ranges 1923, s. 194). -T h e o p h ile  G au tie r har sk riv it en  beröm d d ik t m ed 
u tgångspunk t från  anekdo ten  om  den  u tfa ttige  C orneille  hos skom akaren ; C orneille  hade 
sju barn , e tt av  dem  v a r farfar till den  flicka  som  adop terades av V oltaire och  som  V oltaire 
använde inkom sten  från  sin  C om m entaire till hem g ift för, e tt annat av C orneilles barn  hade 
som  barnbarnsbarn  C harlo tte  C orday  (a.a., s. 351 resp . 349). -  M u sse t hörde till en  fam ilj 
som  b lan d  sina fö rfäder räknade R onsards C assandre ; M usset ”b lir en  nästan  k lassisk  skald,
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Texten är i ännu högre grad än den svenska koncentrad på det egna landet, dess 
författare och litteratur. Det nationella perspektivet finns med även i form av 
hänvisningar till det typiskt franska,179 i vi-formuleringar, den självklara intimitet 
och familiaritet med vilken författarna som personer behandlas, och via den 
återkommande beskrivningen av texter som berömda texter och texter ”som alltid 
citeras”, ”alltid kommer att citeras”. Att texter räknas som litteratur framstår i 
metadiskursen i stor utsträckning som en följd av att de skrivits av egna, inhemska 
författare, vilka tillsammans med texterna spelat en roll i en nationell civilisations 
historia.

Ändå är det nationella inte lika dominerande som i den svenska skoldiskursen. 
Jämte det nationella perspektivet finns ett allmänmänskligt sådant, där vi-formerna 
står för ”vi människor” -  ofta gör de det, liksom de många ”man”-formema. 
Litteraturen framställs som något relativt, beroende av den sociala omgivning i 
vilken den tillkommit, särskilt av förhållandet till en publik. Dess väsen och värde 
är på ett annat vis än i den svenska diskursen socialt, och socialt på ett vis som går 
utöver nationsgränserna. Slutligen finns ett tydligt inslag av vad som kan kallas en 
retorisk litteratursyn. Litteratur är ett resultat av den perfekta anpassningen av en 
form och ett tanke- och känslomässigt innehåll, en följd av dess författares 
behärskande av de språkligt-konstnärliga medlen, men också av hans snille 
(ingenium, skaplynne) och inbillningskraft. Håller man i minnet tempereringen av 
det nationella, hänvisningen till en publik och den hänvisning till en tid som görs 
vid förklaringen av litteraturen, tre drag som döljs vid ett sådant namn, kan synen 
på litteraturen kallas nationell-retorisk.

Explicita och implicita svar. Den retoriska litteratursynen; litteratur som  en produkt 
av en författare, en publik och en tid

Tack vare den obesvärade lätthet med vilken den franska sekundärtextens författare 
rör sig över sitt område finns där gott om nästan explicita utsagor om vad som 
kännetecknar litterära texter och gör dem till något särskilt och värdefullt. De gäller 
då för det mesta texter som bedöms speciellt med avseende på sin egen genre 
(dramatik, lyrik, undergenrer inom lyriken, särskilda prosagenrer etc) eller sin stil, 
och grunden för uppskattningen och bedömningen av dem kan variera så mycket 
att utsagorna ibland motsäger varandra. Exempel är understrykandet av en konst
skicklighets betydelse kontra avståndstagande från alltför stor sådan.

Tydliga drag är emellertid betoningen av återgivandet och förmedlingen av en 
känsla eller erfarenhet, vältalarens och poetens särskilda förmågor i det avseendet 
-  där inbillningskraften samsas med kritiskt förnuft -  samt exaktheten i använd
ningen av de språkligt-konstnärliga redskapen, det jag kallat det retoriska inslaget 
i litteratursynen.

fram fö r allt sp irituell, m ed  en  fin  och  öm tålig  m ottag lighet, en  a rv tagare  till L a  F on ta ine  och  
M arivaux” (a.a, s. 797  resp. 800). -  ”F ö r övrig t ä r det i sitt ja g  som  han  [S tendhal], liksom  
M ontaigne, studerar den  m änsk liga  sjä len” (a.a, s. 929). E tc.
179 Se t.ex . s. 314-321 i D es G ranges 1923.
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D u B ellay  har här g iv it en  av  de vackraste  och m est exak ta  defin itionerna  av den 
sanna p o es in ... [D efin itionen  lyder: P oeten  är] ”den  som  få r m ig  att uppröras, lugnas, 
g läd jas, lida, älska, hata, beundra , fö rvånas, k o rt sag t som  ko m m er att hå lla  i m ina 
känslo rs tyg la r och  vända m ig h it och  d it e fte r sitt b eh ag .”

(M orceaux choisis... 1917, s. 154-155)

M an  ha r konsta tera t att de vackraste  verken , dvs. de som  gör det liv ligaste  och  m est 
m ystiska  in trycke t p å  oss, ä r so rg liga verk . B ara  de  tycks rö ra  v id  vår m änsklighet, 
som  i synnerhet bestå r av saknad  och  hopp. (M orceaux choisis... 1917, s. 976.)

N är m an  läser så  m ånga  p å  en och  sam m a gång  lugna, naiva, d jupa  och  sub lim a sidor 
som  härs tam m ar från  ve tenskapsm än  som  inte hade lä r t sig  skriva, m en  som  direkt, 
utan  om sorg  om  annat än sanning  och  p rec ision , fö rm ed lade  sina upptäck ter, sina 
känslor, sina dröm m ar, kän n er m an  h u r sk röp liga  och  lö jliga  ’litte rära  tillvägagångs
sä tt’ [procédés littéraires] är. -  Veta, förstå, känna, oem otståndlig t drivas att ko m m u 
n icera  sin  övertygelse  och  känsla  till m änn iskorna , d ä r finns den  ren a  källa  u r  v ilken 
en  Pascals e lle r en Pasteu rs stil v ä lle r fram . (D es G ranges 1923, s. 868.)

I citaten ovan finns relationen till en läsare eller åhörare och litteraturens effekter 
med. Nedan står istället relationen mellan innehåll och form och exaktheten i 
återgivandet i centrum.

V oltaire är nog ingen  sto r skald , om  m an  rese rvera r den  benäm ningen  fö r dem  som , 
fö r att fixera  upphö jda  idéer, u tsök ta  k änslo r e lle r färg rika  in tryck , har fö rm ått finna 
d ik trad er vars so lida och  g länsande form  tycks u rsp rung lig  och  naturlig  p å  sam m a 
gång... (M orceaux choisis... 1917, s. 662)

P asteu r är i synnerhet beröm d  fö r sina vetenskap liga  verk. M en han  är en stor 
fö rfa ttare , i d en  m en ingen  att han alltid  m ed  enkelhet, p roprié té  och  känsla  har g iv it 
u ttryck  fö r vad han  tänk t e lle r kän t. (M orceaux choisis... 1917, s. 1186)

M en de t m est slående hos honom  [C orneille] ä r den  beund ransvärda  proprié tén  hos 
den  o ftast abstrak ta  vokabu lären , där nyanser och  g rader i resonem angen  m arkeras 
m ed  underbar säkerhet. (D es G ranges 1923, s. 370)

F ö r att bev isa  att denna s tro f är gudom lig  [v ilket en  äldre k ritiker ansett] m åste  m an 
ta  de b ild er av v ilka  den bestå r en  och en , is tä lle t fö r att b eu n d ra  den en  b loc. -  Ä r 
d e t verk ligen  rä ttv isande att jäm fö ra  freden s behag  m ed  vårens rosor? K om m er de 
a lltså  a tt vara  lika  flyk tiga? -  Vad är det fö r p ra k t det talas om ? är det in te lite  vag t?  
-  F inns det någo t banala re  än att sä tta fä lten s skördar  i m otsats till stadens p ra k t och  
s tå t l  -  B ara  slu tet av stro fen  har sto rhet och solid itet: sista  raden  ä r ypperlig  tack  vare 
v a le t av ord  och  deras p lacering . (M orceaux choisis... 1917, s. 288)

... stilen , som  fu llt u t tillfred sstä lle r det behov  av p ro p r ié té  som  är vårt fö rs ta  krav, 
och  fö ljak tligen  alltid  är både  naturlig  och  varierad ; också  att den  sam tid ig t, i ordets 
d jupaste  m ening , är vältalarens  och  poeten s. H ans [B ossuets] o rd fö rråd  är oerhört

126



rik t; syn taxen  fö lje r tankens rörelser; hans fig u rer verk ar ald rig  påk listrade  e lle r 
tillagda  u tan  h a r sitt u rsp rung  i äm net självt. P å  B ossuet p assar slu tligen, m er än på 
någon  annan  B uffons defin ition  av stil: ’T än k a  väl, k än n a  väl, och återge v ä l’.

(D es G ranges 1923, s. 421)

Det sista citatet talade redan om vältalaren och poeten. I det första av de två nedan 
nämns dessutom uttryckligen retorikens läror.

M ed exem pel tagna  b ara  från  denne rom antiker  sku lle  m an  kunna g ö ra  en  lärobok  
i gam m al, k lassisk  re to rik . [O m  H ugo och hans poesi] O ch varfö r?  därfö r a tt denna 
retorik , som  m an  så  o fta  har hånat, in te  är någo t annat än en  m etod isk  fö rteckn ing  
ö ver de rö re lse r och  vändn ingar som  den  sensib la  m änn iskan  na tu rligen  ger åt sina 
tankar och  känslor. M en inb illn ingsk raften  har stark t d isc ip linera ts och  k om prim e
rats av fö rnuftet. Poeten  och  vä lta la ren  är a lltså  de som , m ed  h jälp  av konsten  som  
ger dem  den  m edvetenhet och  de  u ttrycksm edel som  är na turens, å terfinner poesins 
och  passionernas p rim itiva  grund . (M orceaux choisis... 1917, s. 946)

M an b ö r hos honom  [C hateaubriand] u rskilj a  m ålaren , som  h a r gåvan  att i v å r fan tasi 
fram kalla  de m est sk ilda landskap , -  poeten , som  m ed  g rann lagenhet och  d jup 
no te ra r h järta ts rö re lse r och  u tbro tt, -  vä lta laren  som  i b reda  p erioder u tveck lar 
a llm änna id ée r genom  jäm fö re lse r och  m etaforer. (D es G ranges 1923, s. 772.)

Av citaten ovan har också i någon mån framgått den självklara roll författaren
upphovsmannen har i en sådan litteratursyn, hans skaplynne och behärskande av 
medlen. Liksom i de svenska sekundärtexterna ses författaren och hans verk som 
en enhet. Direkta försök att förklara litteraturen undviks.

I redogörelsen för litteraturens utseende och utveckling betonas emellertid dess 
beroende av en publik, en läsare är genomgående omnämnd och ibland kommer 
texten nära explicita förklaringar av litteraturen i termer av ett publikberoende.

A lla  d essa  gen rer (...) h a r sitt u rsp rung  i sm aken  hos e tt lite t an tal åhörare  och  
lyssnare  som  u tgö r en  och  sam m a publik . (D es G ranges 1923, s. 305)

Pub liken  har b liv it legio. F örfa ttarna  kan  in te  längre vända sig  till en  bestäm d  sm ak; 
de sjunger och  b erä tta r fö r sig  själva. L itte ra tu ren  b lir  indiv iduell.

(D es G ranges 1923, s. 730)

O m  litte ra tu ren  efter revo lu tionen  1848 har en  tendens m o t realism', om  den  efter 
1870 b lir naturalistisk, ä r d e t fö r a tt tillfred sstä lla  en  m era  b landad  pub lik  (...) 
E ftersom  pub liken  nu  ä r bö jd  a tt accep tera  allt och  oupphörligen , fö r a tt stilla  sin 
om ättliga  nyfikenhet, k räv er nya sinnesin tryck  gör sig fö rfa ttarna  av m ed  alla  
fördom ar. (D es G ranges 1923, s. 733)

Vid ett tillfälle görs relationen till en publik till något konstitutivt för det som räknas 
som litteratur:
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Alla de verk som vi studerat hittills har skrivits för läsare, åskådare, åhörare. De hör 
alltså, även Pascals och Bossuets, till litteraturen. (Des Granges 1923, s. 450.)

Litteraturen ses också som beroende av en tid och rörelser i tiden. I citatet nedan 
framgår tydligt att tidens rörelser åtminstone under 1800-talet uppfattas som 
sociala. Här talas om ”en förskjutning av de sociala krafterna”.

Lägg märke till att i 1800-talets litteratur motsvaras skol- och tendensförändringama 
av historiska fakta: romantiken (...) -  efter 1848, realismen; -  efter 1870, naturalis
men och symbolismen. Varför denna parallellism om inte därför att vid var och en 
av dessa tidpunkter sker något som inte är en tillfällighet som en kungs trontillträde, 
ett slag eller en upptäckt, utan en manifestation av folkopinionen och en förskjutning 
av de sociala krafterna. (Des Granges 1923, s. 731-732)

Två avslutande citat får illustrera hur förklaringen av litteraturen kan ges i form av 
insprängda konstateranden och hur förklarande faktorer som en författare och hans 
snille, en tid och dess anda och en publik kan kombineras för att förklara den. I det 
första av citaten återfinns dessutom ytterligare en förklaringsfaktor, som förekom
mer flera gånger ifråga om den äldre litteraturen, språkets utveckling och mognad. 
Språket ses som ett självständigt väsen på ett vis som, misstänker jag, även det är 
förknippat med retorikens språk- och textsyn.180

I grund och botten har våra mästerverk från 1600-talet fötts ur en mystisk samklang 
mellan snillet, det sociala och politiska ögonblicket, och språkets mognad.

(Des Granges 1923, s. 302)

Utan honom skulle, får man förmoda, seklets stora författare av sig själva ha älskat 
förnuftet, det sanna, psykologi, allmänna idéer, och i sina verk ha observerat den 
ordning som är ett av den klassiska stilens viktigaste drag. Icke desto mindre är det 
så att när en allmän tendens finner sitt uttryck i ett snilleverk, och med kraft 
förkroppsligas i en individuell vilja, regulariseras denna tendens och verkar med 
större styrka och kontinuitet. Så var det med Descartes. Han tvingade sitt sekel att 
tydligare bli medvetet om sin egen anda; han gav det tydliga och klara formuleringar 
av den. (Des Granges 1923, s. 328)

Värdering och karakteristik

De vanligaste orden för att karakterisera ett verk eller dess upphovsman är i de 
franska sekundärtexterna orden berömd och välkänd; ett av de vanligaste för att 
värdera verket eller något drag i det ordet admirable, beundransvärd. Chefd ’oeuvre, 
dvs. mästerverk, är ett annat mycket ofta använt uttryck, med både beskrivande och 
värderande karaktär.

Andra mycket ofta använda värderande uttryck ser till ursprunglighet, naturlig
het, uppriktighet, gedigenhet (solidité), variation, måttfullhet och klarhet, talar om

180 Jfr det citat från 1763 som återges på s. 239: ”läsa och förklara de bästa poeterna som 
språken frambringat” (min kurs.).
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kraft (vigueur; force; puissance), precision, perfektion, behag, tjusning, glans, 
livlighet, utsökthet eller djup. Sublim, målerisk och färgrik är andra värderande och 
karakteriserande termer. De negativa omdömena bedömer texten eller något hos 
den som banalt, pedantiskt eller ”litterärt” i dålig mening, dvs. artificiellt, som 
kyligt, konventionellt, tungt, dunkelt, deklamatoriskt, överdrivet, monotont, lång
tråkigt, mediokert eller barnsligt. Ofta rör värderingen uttryckligen stilen, ibland 
verkets ämne, psykologin eller tankeinnehållet.

Vid analysen av primärtextemas strukturering och organisation pekade jag på 
konflikten mellan en logisk-vetenskaplig princip och en annan som ville urskilja 
och lyfta fram karakteristiska drag och förmedla ett traditionellt kulturgods. Att 
förmedlingen av ett kulturellt gods förankrat i en kulturell och social tradition är ett 
viktigt inslag i den franska skoldiskursen kring 1920 bekräftas med andra ord på 
sekundärtextemas ytnivå: texternas välkändhet och berömdhet understryks. Värde- 
omdömet att texten är beundransvärd är förmodligen, liksom talet om mästerverk 
och sublimitet, nära knutet till samma tradition, där berömdhet-storhet hos texter 
och okritisk beundran hör ihop. Trots att Des Granges i förordet till sin antologi 
uttryckligen vänder sig mot den devota beundran inför litteraturen som känneteck
nade ett äldre litteraturstudium, och trots att hans beundran långtifrån är okritisk -  
ingen författare undslipper negativa omdömen -  är beundran en attityd som hans 
egen text också präglas av.

Att värdera litteratur efter dess grad av ursprunglighet (originalité) och som ett 
uppriktigt, personligt uttryck för sin författare är karakteristiskt för romantikens 
litteraturuppfattning. Det är emellertid knappast en romantisk litteraturuppfattning 
som ligger bakom värderingarna i de franska sekundärtextema. En hög uppskatt
ning av ursprunglighet, naturlighet, behag, klarhet, variation, kraft och livlighet hos 
en text och avståndstagande från det artificiella, pedantiska, konventionella eller 
kyliga är kännetecknade för den textsyn som finns inom den retoriska traditionen.181 
Den positiva och den negativa värderingens olika uttryck bildar i de franska sekundär
textema två motsatta poler och nästan alla de uttryck den tar sig kan förklaras med 
hänvisning till retorikens textuppfattning.

Författarnas karaktär är också föremål för bedömning, som i den svenska 
diskursen; även negativ sådan.182 Den värderande aktiviteten sträcker sig här dock 
ännu längre utanför det centrala området texter-författare. Även tidsdrag i den 
omgivande kulturen (preciositetens falska galanteri, stendhalismen etc) eller t.ex. 
Franska akademin som institution blir föremål för värderande omdömen.

Hur skall litteraturen studeras?
Korta uppmaningar att jämföra är mycket vanliga i antologins sekundärtexter. Men 
oftast är det inte alls klart vad som avses med det -  jämföra vad, hur och varför?

181 Se de cita t u r  svenska  lä roböcker i s tilis tik -re to rik  från  an d ra  hälften  av 1800-talet som  
L ö tm arker 1997 (t.ex . s. 54) återger.
182 ” ...m en  fö r m änn iskan  k om m er m an  aldrig  a tt hysa  m er än  m edelm åttig  ak tn ing” (D es 
G ranges 1923, s. 854).
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Vidare ger de många fotnoterna med uppgifter om ord och ordformer, etymo- 
logier, grammatiska konstruktioner och extraupplysningar, dvs. sakupplysningar 
som inte är nödvändiga för förståelsen av texten, en uppfattning om vad som ansågs 
nödvändigt att ta upp vid textexplikationen och därmed om hur litteraturen skulle 
studeras.

Ibland formuleras emellertid arbets- eller läsanvisningar till litteraturen tydligt 
i sekundärtexten, och många inslag i den kan tolkas som ett slags anvisningar om 
hur en viss text bör läsas. Osäkerheten om tolkningen är dock i det senare fallet ofta 
stor, kanske rör det sig bara om allmänna påpekanden.

Arbets- och läsanvisningar

Vid undersökningen av hur litteraturen var avsedd att studeras har jag därför skilt 
ut och i första hand undersökt utsagor som rimligen kan tolkas som arbets- 
respektive läsanvisningar för en viss text.183 Bland arbetsanvisningarna har jag 
speciellt utskilt dem som uppenbarligen avser eleverna -  men det visar sig att dessa 
är av samma art som de övriga, som möjligen riktar sig i första hand till läraren. 
Korta fotnotsuppmaningar av typen ”J fr ....” (namn på författare och text) ingår inte.

Arbetsanvisningarna: att jämföra och analysera

Arbetsanvisningarna är av tre slag: de innebär uppmaningar att jämföra/föra 
samman, att analysera verkets facturem  -  hur texten är ”gjord” -  eller att på annat 
vis analysera den lästa texten.

Närmare hälften av arbetsanvisningarna utgörs av uppmaningar att jämföra den 
presenterade texten med en eller flera andra.185 Uppmaningen att jämföra rör ofta 
texter där ett likartat tema (idéinnehåll, tanke) eller motiv (ämne) återges, någon 
gång uttryckligen jämförelser av form, stil, rytm. Några exempel är här att eleverna 
i anslutning till en återgiven scen ur Cyrano de Bergerac, ett drama från 1897, kan 
jämföra Alceste hos Moliére med Cyrano hos Rostand (”I andra delen av scenen 
finns formuleringar där analogierna är frapperande”); att eleverna skall jämföra ett 
fragment ur en begravningspredikan från 1800-talets mitt av författaren Lacordaire 
med 1600-talets begravningspredikan (”Bossuet har så till den grad lämnat sitt 
avtryck på genren att denna peroration förefaller som ett svagt eko av de sista 
raderna i Condés Begravningspredikan”).

1831 de  fem  cita ten  i av sn itte t E xem pel...(s . 121-123) h a r fo rm u leringarna  om  vad  eleverna  
kan  g ö ra  i c ita t 3 och  ”ny ttig  a tt studera  fö r a tt...” i c ita t 4  räknats som  arbetsanvisn ingar, 
fo rm u leringarna  om  a tt ” se till a tt uppm ärksam m a...” i c ita t 1, ” lägga  m ärke till” i c ita t 2, 
”esprit, tak t...” i c ita t 3 och  ”b red  och  u ttrycksfu ll en k e lh e t” i c ita t 4  fö rts till läsanvisn ingar, 
där o säkerheten  om  h u r u tsago rna  b ö r to lkas är större. Ö vriga  u tsago r h a r in te beak ta ts.
184 T erm en är m in; ja g  använder den  i en  bredare  bem ärke lse  än  norm alt. N orm alt av ser den  
franska  term en  enbart den  y ttre  form en.
185 Sådana anv isn ingar dom inerar k la rt v id  1600-talstex tem a; v id  1800-ta lstex tem a är de 
in te  fu llt lik a  fram trädande. D etta  kan  ses som  ett u ttryck  fö r 1600-ta lsarve ts tyngd  och 
cen tra la  stä lln ing  i e tt nätverk .
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Ungefär lika ofta rör arbetsanvisningama en analys av vad som med ett 
gemensamt namn kan kallas verkens facture. Analysen av la facture gäller textens 
uppbyggnad och den språkligt/litterära tekniken, ofta i sin relation till ett tankemäs
sigt innehåll: textens delar och deras relation till varandra; utvecklingen av en tanke 
eller en idés logiska utveckling; progressionen i en text, liknelsers och bilders 
uppbyggnad och utveckling, traits och vändningar, realistiska detaljer, sonoriteter 
och rytm osv.

Även de arbetsanvisningar som inte tydligt faller under dessa två huvudgrupper 
kan nästan alltid kallas uppmaningar att analysera texten.

Dit hör uppmaningar att studera, precisera eller analysera tankeinnehåll, käns
lor, definitioner eller konklusioner i en text. Skillnaden mellan en sådan uppgift och 
till exempel den att studera en idés utveckling, i dess sammanvävnad med det 
språkliga materialet -  vilket ibland är detsamma som en analys av textens uppbygg
nad -  är liten. Man måste förutsätta att det studerade innehållet analyseras i och 
genom sin språkliga dräkt, och tvärtom. I synnerhet när det gäller analys av de 
känslor som kommer till uttryck i en text förefaller den sortens analysuppgifter 
dock mera klart avsedda som en jämförelse mellan en text och en utomspråklig 
verklighet, verkliga personers ”normala” känslor, som texten återger mer eller 
mindre väl. Vid de analysuppgifter som är uppmaningar att studera la justesse d ’une 
image eller la propriété des termes ligger uppgiften också mycket nära studiet av 
relationen mellan verkligheten och dess återgivning i språket: bilden skall berätti
gas genom sin likhet med det betecknade och orden granskas för att se om de är de 
riktiga, passande orden.

Skillnaden mellan dessa övriga analysuppgifter och de som rör verkens facture 
tycks röra två dimensioner: det är skillnaden mellan en huvudsaklig inriktning på 
tankeinnehåll respektive på form, text, material -  men oftast samtidigt också 
skillnaden mellan en mer statisk, punktvis belysning av en viss del respektive en 
mer rörlig och övergripande analys som följer en utveckling eller spänner över 
texten som helhet.

Läsanvisningarna

Bland de allmännare ”läsanvisningarna” kan man på formella grunder urskilja tre 
huvudtyper. En typ rör tämligen uttalat förhållandet mellan en en språklig-litterär 
utformning och ett innehåll, ibland formulerat som den effekt behandlingen av det 
språkliga materialet får eller i termer av uttrycksfullhet. En annan ser enbart till 
innehållet i texterna, en tredje typ nämner enbart formen. Men sammanfattningsvis 
har läsanvisningarna samma karaktär som de arbetsanvisningar som frågar efter 
analys av texten. Den viktigaste skillnaden är att studiet av de litterära texternas 
innehåll här får en mer framträdande roll. Enligt de utsagor som förts till den 
gruppen skulle de texter som återger Montaignes och Rousseaus pedagogiska 
åsikter studeras bland annat just med avseende på det tankeinnehållet, ett utdrag ur 
en Comeille-pjäs med avseende på personernas heroiskt upphöjda känslor, ett 
Bossuet-utdrag så att man uppmärksammar den oräddhet inför överheten som 
författaren visar, ett avsnitt ur Gil Bias som en utmärkt skildring av den mänskliga
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fåfängan, osv. Studiet av innehållet avser dels ett intellektuellt innehåll -  riktigheten 
i de omdömen som avges, tankarnas djup - ,  dels ett moraliskt-mänskligt sådant.

Den retoriska grunden

Det sätt att studera texterna som rekommenderas i den franska antologin bär liksom 
litteratursynen spår av en text- och språkstudie tradition som är 1700- och 1800- 
talsretorikens. Från början är traditionen naturligtvis äldre än så: Des Granges 
omdöme om Bossuets språkfigurer, som aldrig verkar påklistrade eller tillagda utan 
har sitt ursprung i ämnet självt, upprepar t.ex. ett av Quintilianus råd för bild- och 
ordvalet.186 Termer som att utveckla respektive reducera, mouvement (rörelse), tour 
(vändning), justesse och propriété hör hemma inom retoriken, liksom narration, 
description, portrait (berättelse, beskrivning, porträtt) som används för att karakte
risera en text eller del av en text. Tanken om le mot propre går tillbaka på den latinska 
retorikens proprietas-tanke, enligt vilken ett visst ord mer än andra återger en 
företeelses sanna väsen.187 Att se ett ord eller uttryck som mer eller mindre juste 
(exakt; rättfärdigt, rättvisande) är antagligen ett uttryck för samma tanke, det vill 
säga språkets anpassning till ett innehåll, vilket tenderar att bli detsamma som till 
den verklighet det avbildar. Hos Des Granges används ordet på flera nivåer: ofta om 
poetiska bilder -  dvs. den språkliga metanivån -  och deras rättfärdigande genom sin 
likhet med det avbildade, om den språkligt-begreppsliga grundnivån, där ord och 
formuleringar är rättvisande därför att de exakt återger tanken, känslan eller det 
sedda, men ibland också om den utomspråkliga verkligheten. ”La justesse des 
sentiments” bör t.ex. framhävas när en Hugo-dikt analyseras.188

Textexplikationen

I inledningen till antologin redogör Des Granges för explikationsövningens vikti
gaste principer.

Texten skall allra först, när det behövs, placeras in i det sammanhang ur vilket 
den härstammar, och därefter läsas högt. Det följande momentet, som av Des 
Granges understryks som det viktigaste, innebär att textens komposition skall 
analyseras: den ordning, rörelse eller logik som passagen lyder under. Efter det 
följer en kommentar av texten mening för mening, för vilken metoden kan skilja sig. 
Viktigast -  ”le fond essentiel du commentaire” -  är emellertid granskningen och 
diskussionen av la propriété des termes. Eleven skall ”väga och värdera substanti
ven, adjektiven, verben och adverben” och hjälpas att återfinna deras etymologiska 
kraft, men samtidigt också hålla i minnet vem författaren är, vilken genre det 
handlar om och vilka läsare eller åhörare texten ursprungligen vände sig till. 
Betydelsen hos orden vid den tidpunkt texten skrevs skall slås fast, och eventuella 
skillnader jämfört med den aktuella tas upp. Normalt skall sedan explikationen 
avslutas med att ”slutsatser av litterärt bedömande, filosofisk eller moralisk-

186 Se t.ex . L indhard t 1975, s. 36.
187 Johannesson  1990, s. 158.
188 M orceaux choisis... 1917, s. 953.
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psykologisk art” [des conclusions littéraires, philosophiques ou morales], som 
bygger på de tidigare observationerna, dras om textens innebörd.

En uppfattning om hur en genomförd explikation kunde te sig ger de texter som 
för att demonstera tillvägagångssättet vid explikationen har försetts med extra 
rikliga kommentarer. Kommentarerna är av mycket varierande slag och används 
även de av Des Granges för påpekanden som knappast är tänkta att höra till själva 
explikationen, men följer ofta det grundmönster han angivit: inplacering i ett 
sammanhang av något slag, kommentarer som rör kompositionen eller ”ordning
en”, andra kommentarer, gärna indelade i grammatisk respektive litterär kommen
tar.

Kommentarerna till 1500-talsförfattaren Ronsards kända dikt A Héléne ser ut på 
följande vis.

Inledningsvis slås diktens plats i en viss diktsamling och dess troliga inspira
tionskälla, några rader av Tibullus, fast. -  Av dessa tämligen banala rader har 
Ronsard gjort något annat: en tavla. Det grundläggande och på intet vis nya tema 
som författaren behandlat är tanken ”ni kommer att åldras, och när ni har blivit 
gammal kommer ni kanske att ångra att ni föraktade min kärlek” -  namnet på en 
1800-talschansonnier som behandlat temat nämns. Men Ronsard är poet, en som 
ser, för vilken allt blir till silhuett, färg, ljud. Han ser framtiden som en tavla och 
visar Héléne i fjärran hennes andra, åldrade jag, som hon aldrig tänkt på: ”Quand 
vous serez bien vieille...”. Ordet ”vieille” hade kunnat räcka. Men Ronsard ser ännu 
en gång denna ”vieille”, med sin attityd, sina gester, som utgör en så skärande 
kontrast till den unga, vackra och aktiva flickan nu: ”Au soir, å la chandelle, Assise 
auprés du feu, devidant et filant...”. ”Vart och ett av dessa ord har sitt plastiska och 
måleriska värde och bidrar till att göra denna interiörtavla med sin dekor och sina 
människor mera precis.” -  Författaren gör sedan kompositionen bredare och 
livfullare genom att föra in tjänarinnan som förundras när hon hör namnet Ronsard, 
och måla också henne, hennes attityd och gester. Tack vare denna andra person får 
tavlan jämvikt. -N am net Ronsard hade hittills bara framkallat en minne. Men detta 
minne förvandlas sedan till en annan bild, en skräcksyn som utgör en antites till den 
föregående tavlan: ”Je serai sous la terre, et, fantöme sans os...”. Och poeten tycks 
vilja säga att ni, Héléne, trots att ni darrar inför skräcksynen, kommer inte att ha det 
mycket bättre: ”Vous serez au foyer une vieille accroupie...”. Därigenom komplet
terar och förnyar han beskrivningen i diktens inledning. Där hette det ”Assise 
auprés du feu...”, nu, när han ser sig själv som ”un fantöme sans os”, återvänder han 
till Helene och förödmjukar henne genom sitt starkare ordval: ”une vieille accrou
pie...” -  Helene kommer alltså att känna saknad efter Ronsards kärlek och ångra sitt 
förakt. Alltså, säger poeten, spara er dessa samvetskval i framtiden: ”Cueillez des 
aujourd’hui les roses de la vie”. De två treradingama i sonnetten innehåller 
känslorna och moralen och utgör motstycke till de två fyrradingarna som innehåller 
tavlan.

Det ovanstående utgör i sammanfattning Des Granges kommentarer till diktens 
komposition. Lägg märke till det inledande sammanförandet av Ronsard och en 
1800-talschansonnier.
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Det som sker är alltså att i dikten som helhet urskiljs beståndsdelar som står i 
vissa förhållanden till varandra, haren viss ”logik”. Tjänarinnan ger tavlan jämvikt, 
skräcksynen utgör en antites till tavlan, raden ”Vous serez au foyer une vieille 
accroupie..” ett motstycke till skräckvisionen och samtidigt en pendang till diktens 
inledningsrad. Utredningen av denna logik utgör en stor del av explikationen. De 
övriga kommentarerna till Ronsards dikt är dels några förklaringar av ordformer 
och grammatiska konstruktioner samt rådet att föra samman dessa rosor med några 
andra kända passager av Ronsard och dikten Rosorna av en annan 1500-talsförfat- 
tare, dels ett avsnitt med titeln Känslorna.

I det senare påpekas att det finns en intressant moralisk (psykologisk) komplexitet 
i den lilla dikten: den åldrade Héléne framställs som en kvinna som med värdighet och 
sinnesrörelse har tagit emot den hyllning som en upphöjd kärlek innebär. Den stolthet 
hon känner över att diktaren hyllade henne då hon var ung och vacker kommer sig j ust 
av att med den blandas en känsla av försakelse och ära. Till poeten, som säger att 
senare kommer hon att söija och ångra sitt stolta förakt, skulle hon antagligen säga 
att det nog stämmer, men den sorgen kommer åtminstone att vara utsökt ren och ljuv. 
Hade hon följt hans uppmaning skulle hon en dag bara ha känt en slags ovärdig revolt 
mot ett liv vars nöjen och njutningar hon inte längre kunde ta del av. ”En utsökt doft 
av saknad utan samvetsförebråelser och melankolisk dygd lösgör sig från sonnetten 
i sin helhet, och de ’ livets rosor’ som slår ut i den sista versraden blir till en förtjusande 
kontrast till den sorgsna tavlan med ’den gamla kvinnan hopkrupen vid härden’. De 
är som en blombukett bredvid ljuset på spinnerskans b o r d . -  Tycks det inte som om 
Victor Hugo hade skrivit Helenes svar till Ronsard? -  och därefter citeras några Hugo- 
rader där diktjaget är en gammal kvinna.

I detta avsnitt av explikationen blir 1500-talsdiktens motiv utgångspunkten för 
psykologiskt-moraliska reflektioner som, trots att de ansluter nära till dikten, har 
allmänmänsklig syftning. Analysen av texten (”en utsökt doft av... lösgör sig... 
och...”) smälter samman med vad som i sin förlängning kan fungera som en 
moralisk riktningsgivare -  den psykologiska sanningen i beskrivningen av följder
na av det ena respektive det andra beslutet och betoningen av dygdens värde. Till 
sist får, vilket är ännu ett exempel på det nätverk som upprättas över seklerna, en 
annan diktad kvinna ge ”Hélénes svar till Ronsard”, som om de litterära verken vore 
en pågående dialog mellan diktare och deras diktade människor.

Med reservation för den principiella frihet att avpassa dess närmare utformning 
efter textens karaktär och lärarens egen syn som brukar åberopas, tycks denna 
redogörelse för och illustration av en grundläggande skolövning i det franska 
litteraturstudiet i sina grunddrag vara giltig åtminstone fram till tiden kring 1980.189

Vilken typ av kunskap kräver och ger litteraturstudiet?

Litteraturstudiet kräver här av eleverna förmåga att ord för ord granska och bedöma 
en kort text, väga och bedöma ordens nyanser och samtidigt deras anpassning till eller

189 Se v idare  del IV  sam t kap ite l 4  här.
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lämplighet för att återge en tanke, en känsla eller ett ting. Det kräver analytisk och 
logisk förmåga och samtidigt känslighet för språket som uttrycksmedel: för vad valet 
av ord och arrangerandet av ord har för effekter. Eftersom explikationsövningen tycks 
kräva jämförelse med, eller åtminstone hänvisning till, andra texter som behandlat 
liknande teman -  eller där kanske en helt annan uppfattning förs fram -  fordrar den 
att ett antal texters innehåll samtidigt hålls aktuellt. Dess ”grammatiska” del kräver 
grammatiska och språkhistoriska kunskaper vid sidan av de ”litterära”. Slutligen 
kräver det litteraturstudium som styrs av explikationsövningens krav att eleven på ett 
sammanhängande vis kan tala om, bedöma karaktären hos och ge omdömen om 
värdet av en litterär text. För dem som uppfyller kraven ger det den förmågan.

Litteraturstudiets funktioner
Liksom i Sverige innebär ett litteraturstudium som sker enligt skoldiskursen att ett 
nationellt arv av texter förs vidare till nästa generation. Det anvisade sättet att 
studera litteraturen medför att de texterna i mycket hög grad kommer att fungera 
som för eleverna gemensamma texter, vars formuleringar och tankar grundligt 
inskärpts i minnet. Tack vare jämförelserna mellan texter accentueras helhets
karaktären hos en gemensam symbolisk arsenal; det är inte ett antal separata texter 
som blir gemensamma, utan texter vars förhållande till varandra också inpräntats.

Betoningen av ett tankemässigt och moraliskt-psykologiskt innehåll i de stude
rade texterna betyder att föreställningar om världen och människan förmedlas. Men 
det rekommenderade sättet att studera litterära texter i Frankrike kring 1920 tycks 
också betyda att ett visst sätt att uppfatta relationen mellan språket och en 
utomspråklig verklighet förmedlas. I den goda texten är det betecknande exakt 
avpassat till det betecknade, och sättet att studera och kommentera texterna innebär 
att orden bedöms i relation till en verklighet som de förutsätts återge mer eller 
mindre väl, eller att ett tanke- och känslomässigt innehåll studeras och bedöms med 
avseende på den ”exakthet” med vilken det har återgivits i språket. Studiet av ordet 
tenderar att självklart sammanfalla med studiet av tinget.

Till sist är det rimligt att anta att explikationsövningen hos de elever som lyckas 
bäst kan bidra till att forma ett förhållningssätt gentemot texter och författare som 
är just det som illustreras genom rösten i de undersökta franska sekundärtextema: 
ett som innebär att man står ovanför litteraturen och dess upphovsmän och har 
domsrätt över dem.

Konklusion
Skolans tal om litteratur tycks i Frankrike utgöra ett led i en kulturell åter-skapande- 
process som rör värden, erfarenheter och föreställningar av utomlitterärt slag lika 
mycket som, eller mera än, föreställningar om litteratur. Liksom i Sverige är det i 
första hand föreställningar och värden knutna till nationen som litteraturstudiet är 
ägnat att överföra, men också om människan. Mera än i Sverige tycks dock talet om 
litteraturen förmedla sätt att se som specifikt rör språk och text.
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Arv, nation och Människan: 
Frankrike 1980

André Lagarde och Laurent Michards Les grands auteurs franqais du programme, 
som jag undersöker i detta kapitel, har kollektionsbeteckningen Textes et Littéra- 
ture. I kollektionsnamnet skiljs med andra ord texter från och ställs mot något annat 
som är litteratur. Vi möter här litteratur i en användning där den liksom på 1700-talet 
betecknar litteraturkännedom, inte de litterära produkterna.

Detta franska läromedel skiljer sig från de övriga undersökta i det att dess 
volymer är allt-i-ett-böcker. Ett urval primärtexter, en sammanhängande metadis- 
kurs och pedagogisk primärtext presenteras mellan pärmarna i en och samma bok. 
För enkelhets skull kommer jag dock att tala om den som Lagarde-Michards 
antologi.

Litteratur
M änniskan  är a lltså  så  o lyck lig  a tt hon  sku lle  ha  tråk ig t även  u tan  an ledning , till följ d 
av  vår naturs m ed födda sam m ansättn ing ; och  hon  ä r  så  y tlig 1 att även  om  hennes 
leda2 betingas av  tusen  v ik tiga3 o rsaker kan  den  fö rd rivas m ed h jä lp  av  m insta  
bagate ll, en  b ilja rdku la  e lle r en  kastbo ll. (...)
E n  m an fö rlo rade  fö r få  m ånader sedan sin  ende4 son, och  i dag  på  m orgonen  var han 
a lldeles om tum lad  av  a lla  de  rä ttssaker5 och  tv iste r han  är inb landad  i, han  tänk te6 inte 
m er på  sonen. H ur k om m er d e t sig? D et ä r  ingen ting  a tt fö rv ån a  sig  över. H an  har 
a lldeles nog  m ed  a tt undersöka  vart de t v ild sv in  stö rtar iväg  som  hans h undar m ed 
sådan iv er ja g a t i sex  tim m ar.7 M er behövs in te .8 E n  m änn iska  kan  v a ra  ald rig  så 
d ep rim erad  -  få r vi9 henne m ed  på  någo t slags n ö je 10 är hon  lyck lig  så  länge detta  
varar. O ch  en  m änn iska  kan  vara  a ld rig  så  lyck lig  -  b lir  hon  in te  u nderhå llen  -
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in fångad  av en  lidelse  och  upp tagen  av ett nö je  som  h ind rar ledan  att b red a  u t sig  -  
ser vi henne snart sur och d ep rim erad .11 U tan fö rströelser ingen  g lädje, m ed  
fö rströ e lse r ingen  so rg .12 D et är också  detta  som  u tgö r de  m äk tiges lycka; d e 13 har 
fo lk 14 som  kan u n d erh å lla15 dem  och  tillräck lig  m ak t fö r a tt s tän d ig t16 skaffa  sig 
sådana personer.
F undera  p å  fö ljande: vad  skulle det innebära  att v a ra  fin an sm in is te r17, k an sle r18, 
h o v rä ttsp resid en t19 om  in te  de tta  a tt h a  en  stä lln ing  som  m ed fö r a tt m an  ända från  
m orgonen  uppsöks av a lla  slags m änn isko r som  h in d rar en20 att få  en  enda tim m e på 
dagen  led ig  fö r s jä lv fö rd jupn ing? O ch fa lle r de i onåd  och  m åste  d ra  sig tillbaka  till 
s itt stä lle  på  landet - där de varken  saknar pen g ar e lle r tjänare  som  kan  h jä lpa  dem  
m ed  allt d e21 behöver -  kän n er de sig  ändå dep rim erade22 och  överg ivna23: där finns 
näm ligen  ingen  som  kan  h ind ra  dem  att b licka  in i sig s jä lva .190

Texten ovan är hämtad ur sextonhundratalsförfattaren Blaise Pascals Tankar. Den 
återger i sin helhet ett av de många Pascalutdrag som finns i Lagarde-Michards 
sextonhundratalsdel. Andra berömda Pascal-tankar i antologin är den om männis
kan som ett rö, men ett tänkande rö, om de två oändligheterna (”verkligheten är en 
sfär, vars centrum är överallt, vars omkrets ingenstädes”) eller spelarens argument 
för att tro på Gud.

I den franska 1980-talsantologin förmedlas stora texter, av stora författare, och 
av franska författare. Det som räknas som litteratur är gärna texter som fokuserar, 
gestaltar eller ger uttryck för människans stora frågor: Vilka är människans villkor? 
Hur är världen och människan beskaffade? Hur bör vi leva? Det är också texter som 
tiden och en lång konsensus om dem och deras författare har gjort till litteratur. En 
relativt stor del utgörs liksom 1920 av direkt verklighetsbeskrivande texter, och de 
utdrag ur verk som presenteras är liksom tidigare ofta mycket korta. Texterna och 
deras upphovsmän förkroppsligar en den franska tankens och andliga strävandets 
historia, där det nationella och en allmängiltig humanism är två sidor av samma 
mynt. Liksom kring 1920 är det nationella arvet av texter ett arv som i sin helhet är 
aktuellt i nutiden. Sekundärtexternas perspektivering av litteraturen understryker 
den som ett uttryck för Människan -  med stort M - ,  spegling av Människan och 
medel till Mänsklighet. Litteratursynen innebär vidare en koncentration på littera
tur som ett uttryck för författaren-människan och hans inre, och på konst, dvs. en 
estetisk transponering av verkligheten som är resultat av en skapelseakt, som något 
med ett särskilt värde.

Alla de stora texterna handlar naturligtvis inte som Pascaltexten ovan uttalat om 
människan och hurdan hon är. Men genom det sätt på vilket de skall studeras får 
också många andra texter, en sida ur en roman eller en replikväxling i en teaterscen 
till exempel, en belysning som gör att de kommer att handla om människan i sin 
tidlösa sanning. Arv, nation och Människan är de principer som organiserar en 
skoldiskurs om litteratur.

190 L agarde-M ichard  XVII.e siécle, s. 156. D en  svenska  översä ttn ingen  är Sven S to lpes 
(B laise  Pascal: Tankar, F orum , s. 159 ,160-161). F o tn o tsre fe ren sem a finns natu rlig tv is inte
i den  svenska  översä ttn ingen , ja g  h a r sa tt in  dem  på  stä llen  som  m o tsvarar den  franska  
antologins.
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Redaktörernas förord
Texturvalet är detsamma i de olika utgåvorna, men redaktörernas formuleringar i 
förorden förändras något över tid. Tankegångarna bakom urvalet är tydligast uttalade 
i de äldsta upplagorna.

Den grundläggande och genomgående principen är att vissa av texterna har valts 
speciellt för att utgöra underlag för explikation, andra som kompletterande läsning. 
Skillnaden mellan explikationstexter och lästexter -  vilka återges med mindre stil 
-  skall emellertid inte överbetonas, sägs det i en tidig utgåva av 1500-talsantologin: 
”1 stället för att vara av andrahandsintresse i våra ögon, innehåller Täsestyckena’ 
i flera fall berömda helheter, som vi på detta sätt kunnat återge på ett fylligare vis, 
utan att beskära eller stycka sönder dem”.191 Därigenom hoppas man ”erbjuda det 
viktigaste av det som en kultiverad elev bör känna till” . Dessa senare texter sägs 
vidare i samma tidiga förord ha valts för sitt litterära värde, och också för den 
dragningskraft de kan utöva på eleverna. Genomgående påpekas det att man vill 
försöka förena kravet på en effektiv förberedelse inför studentexamen och ambitio
nen att ”form er des esprits cultivés”.

För 1500- och 1900-talsantologin används i förorden uttrycken de vackraste 
sidorna respektive berömda sidor. Litteratur som stora, berömda passager eller ”de 
vackraste sidorna” är alltså till en del en uttalad urvalsprincip. Det är texter som 
förutsätts viktiga för en elevs bildning; åtminstone bör en bildad, kultiverad person 
ha läst och känna till dem. Studentexamens skolspecifika krav hänvisar man 
uttryckligen till, samtidigt som texters rent litterära värde också är en princip som 
för redaktörerna är naturlig att referera till. Formuleringen om texternas dragnings
kraft på eleverna i den tidiga upplagan av 1500-talsboken är inte lätt att tolka. Det 
är svårt att se att de valda texterna, lästexter som explikationstexter, i något 
avseende särskilt skulle vända sig till eller vara särskilt lämpade för en ungdomlig 
publik. Montaigne är en författare som ges mycket stor plats i 1500-talsantologin 
och i Lagarde-Michards urval i sin helhet. Lästextema i Montaigneurvalet behand
lar ämnen som Kan man förakta smärta?, Smärtan, Vår banas mål, det är döden, 
Stilen i tankens tjänst, Religionskrigen, Oberoende, Mänsklig vishet. Men kanske 
är det just den sortens grundläggande mänskliga frågor som har ansetts kunna utöva 
särskild dragningskraft på 15-17-åringarna. En sådan tolkning får ett visst stöd i 
Pierre Claracs (1963) formuleringar kring valet av explikationstexter. Den valda 
texten skall enligt denne inspecteur général för modermålsundervisningen bl.a. 
vara ”exakt avpassad till elevernas...intellektuella och känslomässiga behov”.192

Strukturering och organisation av  en litterär diskurs
Den moderna franska antologin skiljer sig från de svenska och den äldre franska 
antologin i det att den bygger på ett mycket intimt samband mellan primär- och 
sekundärtext. I Lagarde-Michards bok fogas primärtextema in i ett större, generellt

191 Lagarde-Michard XVI:e siécle (1958), s. 6.
192 ”...exactement adapté... aux besoins de leur esprit et de leur coeur” -  Clarac 1963, s. 75.
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textprojekt, som rör -  bland annat -  litteratur och bekantskap med litteratur. Det är 
sekundärtexten som är den dominerande, bland annat därför att där finns den 
enhetliga, sammanhållande rösten och den strängt styrande dirigent som låter alla 
de andra rösterna komma till tals. De olika primärtexterna får funktionen av 
illustrationer till sekundärtextens påståenden och påpekanden. Urvalet och organi
sationen av litterära texter i Lagarde-Michards antologi bygger dessutom ännu 
tydligare än den äldre franska antologin på en specifik skolsituations krav. Vissa 
primärtexter har valts ut som lämpliga för explikationsövningen, andra presenteras 
som kompletterande läsning, vilken skall ge möjlighet till en fördjupad explikation.

Primärtextema struktureras på traditionellt vis genom att knytas till författaren, 
och texter/författare och sekundärtext organiseras därefter kronologiskt och litte
ratur- och idéhistoriskt, med en första indelning i sekel. Både författarskap och 
kronologi är delvis underordnade ett genrestudium.193 Mest utpräglad är strukture
ringen efter genre i 1900-talsvolymen. Ibland är det litteratur- eller idéhistoriska 
företeelser som utgör den samlande rubriken för en grupp författare och talet om 
dem. Men för alla de ”stora” eller största författarna är det författaren som utgör den 
enhet som primär- och sekundärtext organiseras kring.

Inom varje författarskap sekvenseras texterna oftast i tidsföljd, men ofta också 
på så vis att vissa drag hos texterna eller i författarskapet som anses vara av vikt 
belyses efter varandra. Exempel på den typen av organisation är läsningen av 
Montaignes Essäer organiserad efter 1. Montaignes syfte 2. Synen på uppfostran
3. Montaignes konst 4. Montaigne och filosofin 5. Montaignes vishet; Racines 
dramatik sekvenserad efter skildringen av passioner respektive konflikter; Diderots 
författarskap presenterat efter Diderots sensibilitet, Diderot som realistisk berätta
re, som filosof och som konstkritiker.

En strukturering som den ovan förutsätter och vidareförmedlar allmänt accep
terade uppfattningar om vad som är särskilt karakteristiskt för och viktigt att känna 
till ifråga om författarna och verken: ”Montaigne” = den första författare som 
osminkat söker visa upp sitt eget inre, som har en syn på uppfostran som kan 
försvaras ännu idag, vars vishet blivit ett talesätt, osv. Sättet att organisera 
primärtexterna är med andra ord mycket likt den franska 20-talsantologins. Om vi 
jämför med Foucaults (1993) uppfattning om författarnamnets funktion som det 
som ger en diskurs en särskild tillvarelseform, ett tal en särskild status, tycks den 
franska omgivningen innebära att författarnamnet inte ensamt är tillräckligt för att 
fullgöra en skolfunktion. Inom den litterära diskurs som särskiljs genom ett 
författarnamn urskiljs och namnges ytterligare delar, som även de ingår som viktiga 
kulturella tillvarelseformer.

193 L iksom  i 20 -ta lsan to log in  redov isas -  ib land  -  sam m e fö rfa ttares in sa tse r inom  sk ilda 
gen rer p å  sk ilda  ställen.
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U rvalet a v  prim ärtexter

Korta äldre texter av stora franska författare

Lagarde-Michards verk heter De stora franska författarna i kursplanen. Även de 
inte fullt så stora författarna finns representerade i antologin, och en mängd 
författare som inte nämns i gymnasiets kursplan. Men ifråga om den tredje punkten 
infrias titelns löfte: urvalet är strängt nationellt. Liksom i de övriga hittills 
undersökta antologierna utgör primärtexturvalet ett pärlband av inhemska texter 
från äldsta tid och framåt. Att texten från början är skriven på nationalspråket är 
grundläggande för vad som räknas som litteratur.

Mer än 40 procent av primärtextsidoma ägnas åt de tre äldsta seklens litteratur. 
Däremot är det inte le grand siécle som ges störst tyngd i litteratururvalet från tiden före 
1800-talet utan istället 1700-talet.194 Det beror möjligen på att de stora 1600-talsdrama- 
tikema samtidigt läses i hela verk, kanske också på att både de och andra författare från 
seklet som t.ex. La Fontaine har lästs redan på tidigare skolstadier. Jämfört med 20- 
talsantologin, då förhållandena i de avseendena var desamma, är det en förändring.

Mängden primärtext i Lagarde-Michards antologi blir emellertid större för varj e 
antologidel/sekel. Jämför vi varje sekel för sig är det textutdrag från 1900-talet som 
bereds störst plats: 30 procent av utrymmet i antologin som helhet, mot 1800-talets 
drygt 25 procent. Förklaringen till 1900-talstextemas stora plats är säkert densam
ma som till att strukturering efter genre är mer dominerande där än i andra delar. 
Författarurvalet är inte lika självklart givet; säkrast är att ta med många aspiranter 
och placera in dem i en övergripande struktur som främst söker redovisa de olika 
genrernas utveckling. 120 författare från 1900-talet trängs om utrymmet i Lagarde- 
Michards sista del! Ett annat kriterium för vad som räknas som litteratur är alltså 
snarast att tiden och en lång konsensus utkristalliserat vilka författare som skriver 
litteratur. Ingen av de 120 författarna skriver inom genrer vars texter i undersök
ningen i del II fördes till kategorin fiktionsprosa med låg status195; alla fiktionsför- 
fattare är höglitterära och i princip välkända.

På de närmare 1.600 textsidorna ryms drygt 1.100 textenheter; varje utdrag eller 
dikt är i genomsnitt ungefär en och en tredjedels sida långt. I ännu högre grad än på 
1920-talet tycks därmed skolans tal om litteratur förutsätta att litteratur studeras via 
mycket korta utdrag ur verk -  pärlor, stycken som valts för sin utsökthets skull och 
för att illustrera viktiga drag hos författaren eller verket.

Författare

Författaren och författarskapet är lika betydelsefullt för litteraturuppfattningen 
som i tjugotalsantologin; kanske ännu betydelsefullare. I tjugotalsantologin pre
senterades i större utsträckning äldre författare efter genre, och antologiredaktören

194 D et gä ller a lltså  sjä lva  prim ärtex terna . Ser m an  till kom b inationen  p rim är- och  sekundär
tex t ges 1600-talet stö rre  tyngd.
195 U ndan taget är G eorges S im enon, som  i S verige enbart ä r  känd  fö r sina k rim inalrom aner. 
I an to log in  ges e tt u td rag  u r M aigret e t son m ort.
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påpekade ibland bristen på originalitet i texterna, författarnas beroende av vad vi nu 
skulle kalla litterära klichéer. Ser man till litteratursynen i sekundärtexten blir det 
helt tydligt att Författaren vuxit i betydelse.

Däremot har ganska stora förändringar skett i författarurvalet.196 De största 
förändringarna har skett ifråga om 1800-talet: av författarna i Des Granges urval har 
26 försvunnit, medan 23 nya tillkommit. Nu är fiktionsprosan bättre representerad 
och nu finns naturalistiska berättare som Zola, Maupassant och bröderna Goncourt 
med i urvalet, liksom Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé och deras efterföljare inom 
lyriken. Att fiktionsprosan nu i Frankrike fått full litterär status visar sig också i 
förändringarna i urvalet från tidigare sekel. Det är främst tidiga romaner och deras 
författare som tillkommit, medan predikokonst och annan litterär sakprosa fått sitt 
utrymme beskuret. Uppvärderingen av Baudelaire är mycket tydlig: hos Lagarde- 
Michard får denne tidigare föraktade författares bedömning fungera som garanti för 
1600-talsklassikern Malherbes värde.197

Vissa författare är klart större än andra.198 För sexton författare återges mer än 
28 sidor primärtext och tillsammans får dessa sexton mer än en tredjedel av 
utrymmet i urvalet. Ser vi till de 22 författarskap som ges mer än 20 sidor vardera, 
står de för närmare hälften av utrymmet i antologin. Tabellen nedan visar de tretton 
författarskap som upptar de elva främsta platserna i urvalet.

Tabell. Lagarde-Michards antologi, tretton främsta författare, 
antal sidor och procent av samtliga sidor i antologin.

Voltaire...................................................................... 5 8 ................3,5
R ousseau...............................................................5 6 ,5 ................3,5
H u g o ......................................................................4 5 ,5 ................... 3
M ontaigne............................................................ 4 4 ,5 ....................3
Chateaubriand........................................................4 3 ................. 2,5
R a b ela is....................................................................3 9 ................2,5
Ronsard................................................................. 3 7 ,5 .............. 2,5
Proust.....................................................................3 3 ,5 ................... 2
V ig n y .....................................................................3 2 ,5 ................... 2
C laudel...................................................................... 3 2 ................... 2
Valéry.........................................................................2 9 ................... 2
P e g u y .........................................................................2 9 ....................2
M usset....................................................................... 2 9 ................... 2

Gruppens andel av sidantalet totalt  509 s  32%

196 231 fö rfa ttare  och  tv å  avsn itt u tan  förfa ttarnam n ingår i urvalet. 111 av dessa författare  
finns i vo lym erna  fö r tiden  1500-1800. M en  58 av de  134 fö rfa ttare  som  D es G ranges 
an to log ise ra r i 20 -ta lsan to log in  finns in te  längre m ed  hos L agarde-M ichard . (D e allra  flesta  
av  dem  finns dock  kort p resen terade  i sekundärtex ten . M ånga  av de fö rfa ttare  vars tex ter 
återges hos L agarde-M ichard  m en in te  hos D es G ranges är likaså  n äm nda  i D es G ranges 
litte ra tu rh is to ria .) 36 nya  fö rfa ttare  h a r k om m it till fö r perioden  fram  till 1900-talet.
197 Se L agarde-M ichard : XVII. e siécle , s. 27.
198 I genom sn itt tillde las varje  fö rfa ttare  sju  sido r p rim ärtex t i L agarde-M ichards antologi. 
R äknar vi bo rt 1900-tals vo lym en  b lir siffran  10 sidor, un g efär de tsam m a som  i 20- 
ta lsan to log in . V ariationen är stor, från  en  halv  sida och  upp  till 58.
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Det är svårt att se något gemensamt drag hos de författarskap som beretts stor plats, 
annat än att det otvivelaktigt rör sig om just stora författare, eller i något fall ur svensk 
synvinkel sett kanske snarare ett stort namn, en stor kulturpersonlighet. Voltaire och 
Rousseau, två sjuttonhundratalsförfattare, är de klart rikligast representerade. Rous
seau -  eller som han fortfarande helt familjärt kallas i Lagarde-Michard, Jean-Jacques 
-  skrev verk som idag självklart tillhör litteraturen, medan Voltaire åtminstone i 
Sverige framstår mera som en stor kulturpersonlighet och skribent än som en stor 
författare, trots sina tragedier och dikter. I Lagarde-Michards Völtaireurval hör också 
många av de valda texterna hemma inom andra genrer än dessa: ett antal är hämtade 
ur Lettresphilosophiques och Dictionnairephilosophique, och hans contes philosop- 
hiques (Candide och andra) är rikligt representerade. Här finns samhällskritiken med, 
och Voltaire framstår på ett helt annat vis än i 20-talsantologin som upplysningsför
fattare. Detsamma gäller i någon mån också Rousseau, vars berömda Avhandling om 
ojämlikhetens ursprung nu finns med liksom ett utdrag ur Om samhällsfördraget. 
Dessa författare ges båda drygt 10 sidor mer än den författare som kommer därnäst, 
Victor Hugo, som hos Des Granges var den främste.

Bland de tio främsta författarna finns dessutom de tre stora femtonhundratals- 
författama Montaigne, Rabelais och Ronsard, ytterligare två 1800-talsromantiker 
(Chateaubriand och Vigny), samt två 1900-talsförfattare, Marcel Proust och Paul 
Claudel. Tyngdpunkten ligger alltså närmast på riktigt gamla författare. 1700- 
talsförfattamas, och i synnerhet 1500-talsförfattamas framskjutna position i anto
login som helhet, kan dock möjligen förklaras med kravet på att studera varje sekel 
och den mindre författarträngseln särskilt under 1500-talet hos Lagarde-Michard.

Proust, Claudel, Peguy, Valéry och Gide är de fem författare som enligt förordet 
till 1900-talsvolymen ”tycks dominera halvseklet” och som ges betydligt större 
utrymme än någon annan 1900-talsförfattare. Alla dessa får ungefär lika stort 
utrymme och även de tre senare kommer med bland de rikligast representerade 
författarna i antologin om vi utsträcker listan till att omfatta de sexton främsta 
platserna. Då tillkommer också ytterligare två 1800-talsromantiker (Musset och 
Lamartine) och en 1700-talstänkare, Montesquieu. Här finns satir, bitskhet och 
samhällskritik (visserligen från 15- och 1700-talet), intellektualism (Valéry, Voltai
re) och högromantisk känsla; vers och prosa, religion och religionskritik. Det 
gemensamma tycks vara just kombinationen fransman199 och erkänd storhet.

199 O ckså  i be tydelsen  fransk  man. D e kv inn liga  fö rfa tta rna  är in te  m ånga hos L agarde- 
M ichard . D e som  ges m est u trym m e är M m e de S év igné och  M m e de L a  Fayette , två  1600- 
ta lsfö rfa ttare  (”b revsk rivandets m ästarinna” och  ”den  p syko log iska  rom anens skapare” ) 
som  b åda  få r ca  12 sidor tex t m ed , v ilke t ä r någo t m era än  t.ex . V erlaine och  R im baud . I 
n ittonhund rata lsan to log in  är å tta  av 120 rep resen terade  fö rfa ttare  k v inno r (A nna de 
N oailles, C olette , S im one de  B eauvoir, A lbertine Sarrazin , M arguerite  Y ourcenar, Fran§oi- 
se M alle t-Jo ris, M arguerite  D uras och  N athalie  Sarrau te). D e N oailles å terfinns u nder 
rub riken  D en  k v inn liga  d ik ten  i den  avdeln ing  som  he te r D ik ten  före 1 9 1 4 .1 avdeln ingen  
R om anen  e fter 1940 p resen teras Y ourcenar och  M alle t-Jo ris  u nder rubriken  K vinnlig  
analys som  ”två  kvinnor... m ed  en  fö rvånansvärd  analytisk  begåvn ing” [”å qu i T on do it 
reconnaitre  un  su rp renan t don d ’an a lyse”]. F ö r a tt v isa  y tterligare  någo t av vad  en enkel

143



Det mest slående i tabellen ovan är nog avsaknaden av författare från 1600-talet. 
I tjugotalsantologin fanns åtta sådana med bland de tretton författare som fått ett 
utrymme om 20 sidor eller mera. Jämfört med 20-talsantologins urval har ändå 
1500-talsförfattarna uppvärderats och ett antal av 1600-talsförfattama fått se sitt 
anseende sjunka. Tolkningen av förändringen är inte självklar, men en uppenbar 
möjlighet är att humanismen och det personliga -  Montaigne, Rabelais och 
Ronsard -  i denna antologi från efterkrigstiden lyfts fram på bekostnad av 1600- 
talets mer kyligt intellektuella klassicism och psykologi.

Ser man till den beledsagande diskursens tal om dessa författare, och om författare 
och verk överhuvudtaget, blir detta till en förvissning. Det mest särpräglade draget i 
sekundärtextens litteratursyn är i Lagarde-Michard uppfattningen om litteratur som 
ett uttryck för och meddelande om Människan; människors själ och människans 
natur, Mänsklighet och människans villkor. Uppvärderingen av Montaigne, Rabelais 
och Ronsard måste ses i detta perspektiv, liksom värderingen av den till synes 
disparata grupp av författare som är rikligast representerade. Samtliga kan ses, och ses 
i sekundärtexten, ur en sådan synvinkel.200 Voltaire och Rousseau som upplysnings
författare är författare som talar om människans villkor och möjligheter.

Stora texter

Många av textutdragen återger kända, berömda verk eller passager. Bara i den tidiga 
upplagan av 1500-talsvolymen och i 1900-talsdelen talar förorden uttryckligen om 
berömda passager, och för den som fått sin första uppfattning om fransk litteratur 
via Lagarde-Michards spridda och långlivade antologi kan det vara svårt att avgöra 
vad som är orsak och verkan ifråga om välkändheten. Är den antologiserade texten 
välkänd därför att den finns hos Lagarde-Michard, eller finns den där därför att den 
är välkänd?

Det finns flera sätt att pröva hypotesen att antologin är ett led i reproduktionen 
av vad som redan tidigare varit välkända, stora och berömda texter. Enklast är att 
se till vad som sägs om enskilda texter i sekundärtexten, och här finns ofta uttryck 
som ”denna berömda jämförelse”, ”denna med rätta berömda sida” osv.201 Tack vare 
den självreflexiva karaktären hos primärtexterna och sekundärtextens innehåll och 
organisation202 framgår det vidare utan att man behöver gå utanför antologins 
pärmar att yngre franska författare och litteraturkritiker läst och beundrat äldre 
texter som ingår antologin. Allusionerna på 1600-talstexter är många. Chateaubri-

fem in istisk  läsn ing  av L agarde-M ichard  sku lle  k unna  finna  kan  ja g  näm na att Y ourcenars 
behand ling  av  k e jsa r H adrianus i H adrianus minnen tillsk rivs hennes in tu ition  m edan  en 
m an lig  fö rfa ttares he la  verk  p å  nästa  sida  sägs kännetecknas av en k raftfu ll m en  kon tro llerad  
rea lism  [un réa lism e pu issan t m ais con trö lé], och  a tt o rdet kraft, k raftfu ll {puissance, 
pu issan t) ä r en  m ycke t o fta  fö rekom m ande v ärderande/karak teriserande term . (S am t att 
im po tens p å  franska  h e te r im puissance).
200 Se t.ex . avsn itten  om  V oltaire, M onta igne , P roust, C laudel.
201 1 1700-talsdelen  t.ex. på  s. 2 7 0 ,2 8 7 ,3 1 6 ,3 2 4 ,3 6 3 ,3 9 4 ,  i 1800-talsdelen  t.ex. p å  s. 17, 
3 7 ,5 0 , 2 6 9 ,4 2 4 ,4 9 0 .
202 Se avsn itten  T externas innehåll och  B oken  som  tex tuell he lhet nedan.
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ands omdöme om några rader ur Bossuets Oraison funébre de Madame återges i 
sekundärtexten, Sainte-Beuves omdöme om skildringen av Åtalas begravning hos 
Chateaubriand citeras, Augustin Thierrys reaktion på Chateaubriands Le bardit des 
Francs. En allmän beläsenhet i fransk litteratur från tiden före antologins tillkomst 
ger samma utslag: texter som nämns eller som det anspelas på i essäer, litteratur
kritik, självbiografier och liknande återfinns ofta i Lagarde-Michards urval. Det 
påpekas inte uttryckligen där att Emest Renans bön på Akropolis, Peguys beskriv
ning av folkskoleseminariemas lärarkandidater som les hussards noirs de la 
République eller Sartres skildring av hur existensens innebörd för första gången blir 
tydlig för huvudpersonen i romanen Äcklet när han sitter på en bänk i en park är 
välkända i litterärt bildade kretsar -  men det är de.

Slutligen kan man jämföra texturvalet med andra, äldre antologiers. Alla 
författare i Des Granges antologi från 1910 finns inte längre med, men ser vi till de 
författarskap som finns representerade i båda antologierna återfinns ungefär 40 
procent av utdragen hos Des Granges -  dikter såväl som prosautdrag -  även i den 
modernare antologin. Ändå påpekar Des Granges då och då att han undviker att ta 
med alltför välkända stycken. Ett exempel här är Voitures Lettre de la Carpe au 
Brochet, som Des Granges undviker men Lagarde-Michard har med. I flera fall 
återfinns samtliga de utdrag som hos Des Granges representerar en viss författare 
även hos Lagarde-Michard.

Att dikter traderas i antologier kan tyckas mer naturligt än att korta prosautdrag 
gör det. Ser vi till prosan gäller dock detsamma där.203

Jämför vi slutligen dikturvalet hos Lagarde-Michard med innehållet i en ganska 
tunn, slumpvis vald allmän lyrikantologi från slutet av 1940-talet, visar det sig 
likaså att många av dess dikter finns hos Lagarde-Michard. René Lalous urval på 
de 264 sidorna i Les plus beaux poémes frangais (1947) vill ändå enligt förordet 
återge inte bara ”les tres glorieux poémes qui chantent dans toutes les mémoires” 
utan också andra, mera udda dikter och diktare. Två tredjedelar av den antologins 
75 författare från 1500-talet204 och fram till 1940-talet finns i Lagarde-Michards 
antologi och av dessa författares närmare 160 dikter återfinns 63 stycken -  igen 40 
procent -  hos Lagarde-Michard.

Texternas innehåll. Den litterära sakprosan

Det mest frapperande när det gäller de många korta texternas innehåll -  förutom det 
självklara att när motiven är konkreta avser de, franska gestalter, landskap och i

203 Tre av  D es G ranges sex M onta igne-u td rag  finns t.ex. hos L agarde-M ichard , lik som  tre 
av  de sex Pascal-u td ragen , fy ra  av  sju  u td rag  u r L a  B ruyére, hä lften  av  M m e de Sévignés 
12 brev, fem  av n io  R ousseau -u td rag , å tta  av  14 tex te r av C hateaubriand . D es G ranges u rval 
u r 1800-talets rom ankonst ä r  m ycke t sparsam t. D et enda S tendhal-u td raget och  det enda  
M erim ée-u td raget å terfinns dock  även  hos L agarde-M ichard , lik som  e tt av fy ra  u td rag  från  
B alzac, tv å  av  tre  från  G eorge Sand, e tt av tv å  D audet-u td rag  och  ett av de tre  u td rag  u r P ierre  
L o tis  v erk  han  presenterar.
204 D et ä r  i synnerhet b lan d  1500-ta lsfö rfa ttam a som  L agarde-M ichard  ” saknar” författare , 
p recis som  v id  jäm fö re lsen  m ed  D es G ranges antologi.
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någon mån miljöer, och frånsett det som blir tydligt när man jämför med den 
svenska 80-talsantologin, att vissa motiv och teman saknas -  är det stora antal 
primärtexter som har en metakaraktär. De handlar om konst, dikt och diktande, tar 
upp andra franska författare och deras skapelser eller rör språk och stil. Det gäller 
främst men inte alls enbart den litterära sakprosan. Lagarde-Michards urval har en 
tyngdpunkt i speglingen av människan och hennes stora eller universella känslor, 
tankar och frågor, men en annan tyngdpunkt finns på det medium genom vilket 
dessa skildras och genom vilket de upphöjs till något mera än en banal verklighet 
-  konsten, litteraturen.

Ibland har texterna inte bara denna metakaraktär utan innebär dessutom det som 
André Gide kallade mise en abyme\ den större helheten återspeglas i en mindre 
beståndsdel i denna helhet.205 Själv vill jag med ett gemensamt namn kalla dessa 
bespeglande drag självreflexivitet hos texterna. Primärtexterna syftar tillbaka på 
varandra, en text nämner en annan text eller författare som också finns med i 
antologins urval. Ett exempel är den kända dikt av Musset som börjar ”,J ’étais seul, 
1’autre soir, au Théåtre F rang ais...” och handlar om hur bortglömd Moliére är, och 
som också väver in citat från bland annat 1700-talsdiktaren André Chenier. 
Intertextualitet är en annan möjlig term, men intertextualitet kan utformas på skilda 
vis. Primärtextemas självreflexivitet tycks mera utpräglad här än i tjugotalsantolo- 
gin, men är naturligtvis ett exempel på samma grundläggande fenomen, upprättan
de av relationer inom ett kulturellt stoff.

Till människans stora frågor hör också de om hur samhället bör organiseras och 
vilka regler som bör råda där. Antologin innehåller ganska många texter som berör 
samhällsfrågor, betydligt fler än 20-talsantologin: mycket av Voltaire, texter av 
Rabelais, flera 1600-talsförfattare, Montesquieu, Rousseau osv. Liksom ifråga om 
metatextema rör det sig till övervägande del, men inte enbart, om litterär sakprosa. 
Liksom i 20-talsantologin avser den litterära sakprosan med filosofiskt/samhälls- 
filosofiskt innehåll -  förutom att illustrera viktiga drag hos författarna och deras 
ingenium och återge stora texter -  i första hand att ge en introduktion till stora, 
allmängiltiga och abstrakta problem och ge en den franska tankens historia. Av 
sekundärtextens presentationer framgår dock ibland att problemen är av Mänsklig 
art, och, någon gång, en medvetenhet om det som kallas ”den sociala frågan”

Genretillhörigheten hos de litterära sakprosetextema tycks lika litet som i de 
tidigare undersökta antologierna förklara deras plats inom litteraturen. Innehållet, 
upphovsmannens välkändhet och det värde deras språkligt-stilistiska utformning 
tillmäts206 förklarar den bättre.

Sekundärtexterna
Hos Lagarde-Michard finns förutom den relativt sammanhållna litteraturhistoris
ka, författar- och verkpresenterande texten, före varje återgiven text en kort

205 D et som  på  svenska  har ka lla ts k ines isk  ask -uppbyggnad , e lle r ib land  m er p ro sa isk t 
T om teskur-effekten .
206 Se t.ex. L agarde-M ichard : X X:e siécle, s. 79, om  H enri B ergsons verk  som  litteratur.
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presentation och kommentar av den. Presentationen av den inledningsvis citerade 
Pascaltexten säger:

H ela  P asca l finns i d essa  få  rader: sm id igheten  och  strängheten  hos argum en ta tio 
nen; den  in trängande p syko log in  och  konsten  att d riva  till synes b ana la  påståenden  
till deras ovän tade  (och till och  m ed  paradoxala) fö ljder; konkre t och  b itande 
p resen ta tion  av idéerna; g ripande fo rm uleringar; iron i och  satirisk  observation  av 
sam tida  seder; jan sen istisk  pessim ism , och  ändå en  önskan  att erövra in te llek ten  för 
a tt räd d a  själarna. (XVII:e siécle , s. 156)

Det som finns att säga om den valda texten finns alltså redan sagt i lärobokstexten. 
Primärtextema blir som kring 1920 i stor utsträckning en illustration till sekundär
textens tal om dem.

Här finns också en mängd fotnoter med ord- och sakförklaringar, påpekanden 
och instuderingsfrågor till de valda texterna inför textexplikationen, precis söm i 
tjugotalsantologin. Slutligen finns rena arbetsuppgifter till texterna.

En av sekundärtextens funktioner är liksom tidigare att upprätta samband 
mellan det i tiden åtskilda. En annan funktion blir tydlig vid det fåtal textutdrag som 
ger inblick i upprörande förhållanden eller skildrar människor vars lidande inte 
enbart är av själslig art. Sekundärtextens presentationer och instuderingsfrågor 
neutraliserar primärtextens potentiella effekter genom att placera in den i sitt eget 
perspektiv, ofta ett formmässigt-estetiskt sådant. Zola har fått en plats i antologin, 
men den berömda strejkscenen ur Germinal föregås av påpekandet ”En sida som 
med rätta är berömd tack vare den dystra skönheten hos denna nöd i revolt, den 
episka bredden hos den mänskliga flodvågen som bryter sig, den profetiska 
hallucination som utgör scenens förlängning.”207 Ett annat kort Zolautdrag, en 
mycket stark skildring av den yttersta mänskliga nöd ur romanen L ’Assomoir, 
presenteras på följande vis:

N är den  rea listiske  rom anfö rfa ttaren  fram m anar pare t C oupeaus fö rfa ll ä r d e t en hel 
klass nöd  som  han  b esk riv er fö r oss. M an  kan  ta d rivande t av en social tes m ed  i 
beräkn ingen , m en  när m an  v e t hu r han  dyrkade det observerade  dokum en te t leds 
m an  till att be trak ta  denna sida som  ett vittnesbörd  om  arbetarnas v illko r v id  en tid  
d å  ingen  social lagstiftn ing  fanns. I den n a  b ild  av nöden  är kö lden , hungern  och  
döden  h em söke lse r och  den få r ib land  baudelaireska tonfall; och  dess enastående 
kraft ä r e tt resu lta t av ständ iga  lån  från  sp råket i den  m iljö  som  b e s k r iv s .208

Instuderingsfrågorna till samma text begär att metaforerna för brist på föda 
hämtade från folkspråket skall förklaras, Zola som nödens målare och poet 
(kursiverat i originalet) studeras, och smidigheten hos Zolas konst visas genom ett 
studium av kontrasten mellan de två delarna i ett av styckena.

207 L agarde-M ichard : XIX: e  s ié c le , s. 490.
208 L agarde-M ichard : XIX:e siécle , s. 487.
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Boken som  textuell helhet
Kring primärtexterna har byggts en text som talar om och kring dem, i vilken de är 
inbäddade. Det är lätt att se hur begreppet beledsagande diskurs kan ha fötts: en 
blick på sidorna i Lagarde-Michards antologi räcker för en visuell bild av hur en 
litterär diskurs i skolkontexten omges av andra som har lika stor eller större plats.

Verket om de stora franska författarna i kursplanen blir på det viset ett enda stort 
textprojekt för att genomlysa den franska civilisationen och dess historia; ge den en 
helhetsstruktur, där det som hänt i tänkandets och de andliga strävandenas historia 
har förelöpare i det tidigare skedda och direkta paralleller både tidigare och senare 
i tiden. Det är också en civilisations- och tankehistoria som den nya generationens 
fransman måste relatera sig till genom att själv läsa de stora texterna, lära känna 
deras kvaliteter och exakta innebörder och konfrontera dem med varandra. Den 
beledsagande diskursens ordnande hand och röst styr och leder, pekar ut ’Tunité 
dans la diversité” (enheten i mångfalden), vad som är essentiellt, föregångare och 
paralleller, liksom monumentala författare/människor att se upp till i denna 
historia.

Liksom på 1920-talet innebär texten att ett ahistoriskt nät av relationer upprättas 
i denna historia. Här är det i första hand ett nätverk mellan tankar och mellan 
författare och deras verk. Självreflexi vi teten hos primärtextema är ett exempel på 
detta, men mest uppenbar är sekundärtextens ordnande och sammanbindande 
funktioner. Författarnas tankar och ord möts och relateras till varandra över seklen. 
Ett ord i en formulering i en begravningspredikan av Bossuet (”la voilå telle que la 
mort Yafaite”; min kursivering) kommenteras i en not genom ’” Varför ryser man 
inför ett så enkelt ord?’ frågar Chateaubriand”.209 Tre noter i följd till en passage ur 
Senancours Oberman lyder:

5. Sätt i m otsats till R ousseau : ”S öndersliten  av b ehove t av  älska, u tan  att någonsin  
rik tig t ha  kunna t tillfred sstä lla  de t...” (jfr René, s. 41). 6. S enancours lidande är a lltså  
m era  m etafysiskt än känslom ässig t (jfr V igny och  tvivlet). 7 .”V ad är väl a llt det, som  
in te  ä r  ev ig t?” skulle senare L econ te  de L isle  säga .210

Hänvisningarna som uppmanar till att jämföra tycks lika många som i Des Granges 
20-talsantologi. Presentationen av ett utdrag ur André Malraux La condition 
humaine kopplar motivet till en av Pascals Tankar, en versrad av Baudelaire tjänar 
som rubrik till ett utdrag ur Célines Voyage au bout de la nuit, ett ode av Ronsard 
har fått rubriken hämtad från en dikt av La Fontaine, en av La Rochefoucaulds 
maximer citeras vid introduktionen av en Proust-passage, och så vidare.

Rösten

Rösten hos Lagarde-Michard är mindre personlig än i tjugotalsantologin, men 
nästan lika säker. Den lägger sig gärna nära författarnas egna, via en mängd citat och

209 L agarde-M ichard : XVII:e siécle , s. 277.
210 L agarde-M ichard : X IX:e siéc le , s. 27.
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via redogörelser för verk och konstuppfattningar där sättet att tala gör det svårt att 
avgöra vad som återgivande av författarens syn och vad som är egna ställningsta
ganden. Det gäller de många författare och verk som låter sig fogas in i den ram som 
den grundläggande uppfattningen om Litteraturen-Konsten och Människans strä
vanden utgör. När uppfattningarna är av en art som hotar grundläggande värden blir 
den mycket tydlig. Zola får åter tjäna som exempel:

Z o la  ger a llfö r g äm a  fö re träde  åt in stink terna, ”m änn iskod ju re t” ; hans h jä lta r ä r  o fta  
im pu ls iva  e lle r g rova  n a tu re r d ä r d e t y ttre  be teendet ä r  det lä ttast g ripbara; (...) 
R esu lta te t b lir  en vu lgärt m a teriellt k lim at [un c lim at de vu lgarité  m atérielle] som , 
fas t det ä r rak t m o tsa tt en  abstrak t p syko log i, b lir  lika  konventionellt.m

Liksom i det svenska tjugotalets sekundärtexter är röstens position i en social 
hierarki tydlig, särskilt den enstaka gång den har att tala om en författare ur en 
främmande social sfär:

Ingen  farise ism  b ö r få  tränga  undan  d e t verk lig t litte rära  fall som  A lbertine  Sarrazin  
(1937-1967) u tg jorde. S om  barnhem sbarn  [fille de  VA ssistan ce  pu b liqu e ] ä r hon 
H ervé B azins m otpol. M en  hennes fa ttig a  ex is tens är i än  högre  g rad  ursp runge t till 
hennes verk , tid ig t avb ru te t genom  hennes död  (L 'A stragale , 1965, som  H ervé 
B azin , m ed  rätta , in te  ansåg  d e t vara  u nder sin  värd ighet a tt ge e tt fö ro rd  till, (...)212

Rösten fungerar också sammanhållande och värderäddande gentemot litteraturve
tenskapens kritiska röster. Dessa kommer fram genom formuleringar som ”Man har 
förebrått honom ...” , ”Han har kritiserats för...” -  formuleringar som dock 
omedelbart följs av ett ”Men ...”.

Slutligen har rösten hos Lagarde-Michard en samtalspartner; en själsfrände som 
tilltalas genom utrop och frågor:

H ur kan  m an  fö rb li okänslig  fö r d e t inre dram at hos denna o ro liga  själ, fö r poesin  
hos d essa  sm ärtsam m a (...)?

H ur kan  v i hå lla  tillbaka  vår sjä ls pass ionerade  hän fö re lse  [ l ’élan éperdu de notre 
äm e  ], in fö r en  stjäm strödds natts m ysterium  (H im m elens oändlighet) e lle r p rak ten  
hos detta  Landskap v id  G enuabukteril2' '

"...berikat d e t 'ständigt pågåen de tal om  
m änniskan '  som  är den  franska litteraturens 
essens". Litter atur sy  nen i sekundärtexterna
Metadiskursens litteratursyn kan sammanfattas under beteckningen humanistisk- 
nationell. Kanske bör det understrykas att jag då använder ordet humanistisk i en 
mening som det hade före den betydelseglidning som tycks ha inletts i svenskan

211 L agarde-M ichard : X IX:e siécle, s. 483.
212 L agarde-M ichard : XX:e siéc le , s. 637.
2,3 D et fö rsta  c ita te t från  L agarde-M ichard : X V ll:e  siécle , s. 170, om  P ascal, d e t and ra  från  
L agarde-M ichard : XlX. e siécle, s. 99, om  L am artines verk.
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under 1990-talet och är nära besläktad med nyhumanismens humanism. Det som 
betonas är litteraturen som ett uttryck för Människan med stort M och spegling av 
Människan och hennes natur. Grunden för dess värde är dels verken som resultat av 
en språkkonst vilken berör och till andra förmedlar djupt och evigt mänskliga 
känslor, erfarenheter och tankar, dels det litterära verket som uttryck för en 
människas själ, person och andliga strävan. Det värde som tillskrivs Människan är 
närmast av metafysisk art och religiösa övertoner finns.

Människan med stort M är med nödvändighet internationell. Det bärande 
humanistiska temat i texterna gör att jag valt att placera det nationella på andra plats 
i beteckningen för litteratursynen. Dess plats är dock stor, särskilt om man ser till 
vad som tas upp och sättet att strukturera ett stoff, och den formulering om André 
Gide som fått tjäna som rubrik ovan fångar båda sidorna hos litteratursynen i 
Lagarde-Michard. Det rör sig om två sidor av samma mynt; det Mänskliga är också 
specifikt franskt.

I texten behandlas endast inhemska författare. ”Vår litteratur”, ”vår historia” 
och ”våra författare” har en icke obetydlig plats vid sidan om det ”vi” och ”oss” som 
är vi människor; särskilt i de korta, breda epoköversikter som inleder varje del av 
flerbandsverket. Den nationella inramningen är starkast i de delar som behandlar 
den äldsta litteraturen. 11500- och 1600-talsdelen är till exempel den franska anden 
eller temperamentet, le génie franfais, ett fenomen som inte ifrågasätts. 1900- 
talsdelen, däremot, nämner den en enstaka gång och då inom citationstecken.

1900-talsdelen, som kom ut nästan ett decennium efter 1800-talsdelen, är 
intressant också i ett annat avseende. Där bryts den tidigare självklara ramen för 
litteraturbetraktandet, och humanismen, Människan och hennes villkor, och trots 
allt också nationen, får en särskild relief -  därför att dessa värden framstår som 
hotade.214 1900-talets samhällsutveckling med världskrig, atombombshot och en 
minskad plats för Frankrike på en internationell arena, och den konstnärligt- 
litterära utveckling som gjort att den stora litteraturen inte självklart kan tillskrivas 
moraliskt-psykologiska människoskildrande värden, tycks både ha gjort det svårt 
för läroboksförfattama att skriva denna del och tvingat fram en tydligare markering 
av grundläggande värden.

En humanistisk-nationell litteratursyn. Förklaringen av litteraturen

Den syn på språkkonsten och dess mänskliga värde som karakteriserar det franska 
80-talsläromedlet har delvis framgått av de avslutande citaten i avsnittet Rösten. 
Följande exempel får ytterligare belysa det jag kallat det humanistiska draget i 
litteraturuppfattningen:

M en  den  h is to riska  färgen  är m indre v ik tig  än den  m änskliga sanningen. Ty 
kän slo rn a  är sanna: analysen  av passionen  i M m e de C léves, hennes m akes och 
hertigen  av N em ours sjä lar h a r in te å ld rats det m insta . D ram at som  u tspelas i 
h jä ltinnans h järta  rö r oss d irek t; det kan  sam m anfa ttas genom  dessa  två m ax im er av 
L a  R ochefoucau ld : (...) (X V II.e siécle, s. 356)

214 Se L agarde-M ichard : X X:e siécle , s. 8-9.
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I. E V IG  M Ä N S K L IG  S A N N IN G . M olié re  v ille  ”m åla efter naturen” (jfr s. 177) 
H an  har skapat odöd liga  typer, fö rm od ligen  solitt fö rank rade  i den  sam tida  verk lig 
he ten  (s. 194), m en  som  ö verskrider sin tid  och  fö rfa ttaren  själv.

(XVII:e siécle , s. 197)

O ch ändå sku lle  m an k unna  säga  a tt sk ild ringen  av m änn iskan  är m era  fu llständ ig  
hos L a F on taine, e ftersom  det händer att han  v isa r oss även  hederlighe t och  
b lygsam het (X , 9), generosite t (V I, 13), o sjä lv iskhet (s. 246) och  vänskap  (s. 241 och  
243), v ilka  lyck lig tv is  också  är beständ iga  drag  i den  m änsk liga  naturen .

(XVII:e siéc le , s. 224)

D essa personer översk rider slu tligen  sin  tid  och  sin upphovsm ans m edvetna  avsikter. 
D e lyder sist och  slu tligen  in te under någon  annan bestäm ning  än s itt eg e t d jupa  jag s  
[celle de  leu ré tre  p ro fo n d \. D e ä r  i övernaturlig  storlek  och fo rtfa ran de ändå sanna.

(XIX:e siécle , s. 307)

Det sista citatet avser Balzacs romanfigurer. Gemensamt är här att de litterära 
skapelserna ses som förkroppsliganden av eviga sanningar om människan. Citaten 
nedan illustrerar i högre grad det översvinnliga romantisk-metafysiska inslaget i 
synen på litteraturen som uttryck för och spegling av Människan:

L am artine  h a r funn it så d jup t m änskliga, så  sm ärtsam t upp rik tiga  tonfall a tt Le Lac  
h ar b liv it den  o död liga  d ik ten  om  m änn iskans oro  in fö r ödet, om  im pulsen  m ot 
lyckan  och  den  ko rtlivade  kärlek  som  sträcker sig  m ot ev igheten .

(XIX:e siécle , s. 88)

... m innen  som  alla  b id ra r till a tt v isa  oss att k locko rna  är fö rkn ippade m ed  alla  våra  
k änslo r och  svarar m ot v årt behov  av oändlighet. (XIX:e siécle , s. 55)

F ram fö r allt b in d er k v a lite te rna  hos hans sp råk  och stil, som  läm par sig fö r såväl den  
m est sobra  realism  som  ögonb lick  av  återhållen  lyrism  och  in tensiv po esi, i en 
m äktig p ro sa s  m ag i rikedom en  hos hans långvariga  och  äd la  m ed ita tion  över 
m änn iskans villkor. (XX:e siécle , s. 482)

S m aken  är in te  o fö ränderlig , m en  det är tillå te t att fas ts lå  a tt de b ästa  av dem , som  
stig it u r sjä len  som  e tt skri, n å r den  djupa rom antik  som  fö ren ar sig m ed  det ev ig t 
m änskliga  i k lassic ism en . [O m  L am artines dikter] (XIX:e siéc le , s. 87)

G ide  ta r na tu rlig t p la ts  i den  k lassiska  trad itionen  genom  det fö reträde han  ger det 
outtöm liga stu d ie t av  den  m änskliga själen, m ed  sig sjä lv  som  objekt. (...) A lla  
effek terna  är erhållna  tack  vare  tankenyanser och sensib ilite tens kuvade skälvningar  
[les frém issem en ts dom ptés de  la  sen sib ilité ]. G ide  åstadkom m er p å  det v iset den  
perfekta  enhet av  innehåll och fo rm  som  u tgö r e tt säkert k rite rium  p å  k lassicite t.

(XX:e siéc le , s. 262)

Motsättningen mellan de litterära inriktningarna romantik och klassicism upphävs, 
och den moderna litteraturen räddas även den för de evigt mänskliga sanningar och
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värden som klassicismen står för. Mindre högstämda uttryck för samma humanis
tiska drag är formuleringar som dessa: ”Vittnesbörd om Jean-Jacques, men också 
ett exceptionellt vittnesbörd om den mänskliga själen, dess stora komplexitet, dess 
illusioner, storheter och svagheter”, eller ”... och det tycks som om detta verk med 
sina många tonfall i fortsättningen hör till dem där varje generation kan finna skäl 
till beundran och känna igen sig själv”.215 Redan i 1920-talstextema fanns spår av 
en allmänmänsklighet i litteratursynen, men den är betydligt mera utpräglad här. En 
annan skillnad kan sammanfattas som att i tjugotalstextema gällde universalismen 
mera intellektet än själen, hos Lagarde-Michard mera själen än intellektet.

Den nationella sidan av litteratursynen illustreras nedan. Jag tror inte Voltaires 
formulering i det första citatets sista mening går att överträffa, om man till andra 
söker förmedla en syn på symboliska produkter vars kärna är att de, och de 
upphovsmän som förkroppsligar dem, utgör en integrerande del av en nationell 
sj älvkänsla. Men den förutsätter att personnamnens konnotationer redan är bekanta 
för läsaren.

.. .är d e t från  V oltaire, en sto r beund rare  av L udvig den fjo rto n d es sekel, som  vi lånar 
denna slående övers ik tsb ild  av en  epok  som  k anske  var den  m est g länsande i vår 
h isto ria : ”V ilken tid  värd  de kom m andes uppm ärksam he t v a r in te  den  då  C orneilles 
och  R acines h jältar, M oliéres personer, L u llis  sym fon ier och  (eftersom  de t h ä r bara  
h and la r om  konsterna) B ossuets och  B ourda loues rö s te r g jo rde sig  h ö rda  in fö r 
L udv ig  den  fjo rtonde, in fö r M adam e, så beröm d  fö r sin  sm ak, in fö r en  C ondé, 
T urenne, C o lbert, och  det o tal fram stående m än  som  p rydde varje  verk sam hetsom 
råde. D en  tid  ko m m er in te  tillbaka, då  en hertig  L a  R ochefoucau ld , fö rfa ttaren  till 
M axim erna, e fte r a tt h a  sam tala t m ed  en  P ascal och  en  A rnau ld  g ick  fö r a tt se 
C orneilles d ram atik .” (.XVII. e siécle , s. 14)

A ld rig  har F rankrike  haft en m er g länsande civ ilisa tion , en  m er raffinerad  levnads
konst, e tt m er v idsträck t in fly tande. F astän  den  m ilitä ra  överlägsenheten  går fö rlo rad  
(...) tjän ar d e t som  m odell f ö r  hela Europa  genom  sin  litteratur, s in  konst (...)

(XVIII:e siécle, s. 11)

-H a n  ägnade sig  å t undersökningen av  sig  sjä lv , ständ ig t, och  han  har i trad itionen  
från  M ontaigne, R ousseau  och  S tendhal d riv it en  k la rsyn t m änn iskas bekännelse  
än d a  till g ränserna  fö r d e t ” sägbara” och  alltså  b e rika t ”det ständ ig t pågående tal om  
m änn iskan” som  är den  franska  litteratu rens essens. (XIX:e siécle , s. 259)

O m  M alherbe  kunde fö resk riva  sina uppfattn ingar, ä r det fö r att de m otsvarade  
tenden ser under epoken och i d e t fran ska  tem peram entet (...)

(XVII:e siécle , s. 26)

” H ans rader är som  en  besvärje lse  som  fö r alltid , fö r o räkneliga  läsare , fö rb inder det 
älskande p a r som  han  och  E lv ire  en  dag  var m ed  sjöns lan d sk ap ... L am artines k lagan  
ta r  de tta  hörn  av  S avoie  i besittn ing  in fö r ev igheten  .” (XIX:e siéc le , s. 90)

215 D et fö rsta  c ita te t från  L agarde-M ichard : XVIII:e siécle , s. 319, det and ra  från  XVI: e 
siécle , s. 121.
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Det avslutande citatet återger en not, som citerar Saine-Beuves ord om en Lamar- 
tine-dikt. Där ingår det nationella och det litterära verket en förening av ett slag där 
det odödliga språkliga mästerverket blir ett emblem, som för de invigda oupplösligt 
förbinder det med något annat; här ett hörn av nationen. Just på detta vis tycks de 
största och mest kända av de stora texterna kunna fungera i en litteraturuppfattning 
som den i det franska 80-talsläromedlet. Chateaubriands text om den gotiska 
katedralen är en sådan mycket stor och mycket känd text. Den blir hos Lagarde- 
Michard ett emblem för ett stycke verklighet, vars innebörder den reglerar.

Vi m edger idag  att go tiken  stegvis u tveck las u r d e t ro m an sk a  (...) M en  denna 
sym boliska tolkning  av k ated ra len  har h jä lp t till att åte rfin n a  dess verk liga  innebörd  
och  m ystiska  p o e s i; m an  kan  in te  längre gå  in  i en  go tisk  k y rka  u tan  a tt tän k a  p å  denna 
sida, som  är så  litte rärt fu lländad . ('XIX: e siéc le , s. 54)

Ett uttryck för författaren, hans snille och person, 
och en produkt av språklig-estetisk konst.

Helt explicita definitioner eller förklaringar av litteraturen saknas i sekundärtexten, 
men både författarens och konstens roll som förklaring till litteraturen är mycket 
uttalade. Dessa två tål heller ingen konkurrens i form av andra bestämningar: 
publiken och tiden, som var förklarande faktorer kring 1920, är här nästan osynliga. 
Sociala faktorers roll erkänns, men motvilligt, ifråga om 1600-talets litteratur:

U tan  att v ilja  ö verd riva  soc io log iska  fak to rers in fly tande p å  konsten  och  litteraturen , 
kan  m an  inte b lu n d a  fö r de t n ära  band  som , på  1600-talet, fö rb inder de  po litiska  
hände lse rna  m ed  d e t litte rä ra  och  konstnärliga  sn ille ts skapelser.

(XVII.e siécle , s. 7)

Att författaren påverkas av sin omgivning, till och med av utländska litterära verk, 
medges också:

... h ar C hateaub riand  b id rag it till a tt g rund lägga den historiska littera turvetenska
p e n : han  visar, e fte r M m e de  S tael, a tt konstnären  påverkas av  sin om givning  och  att 
vi fö rstår honom  b ä ttre  när vi kän n er till de h is to riska  om ständ igheterna , c iv ilisa tio 
nen, tidens seder, ib land  till och  m ed  de u tländska  v erk  som  har ku n n a t in sp irera  
honom . (XIX:e siéc le , s. 45 )

Men det är författarens särskilda gåva eller snille och språkligt-estetiska formgivan
de förmåga som gör att hans egna observationer av omvärlden, sinnesintryck, 
tankar och levda verklighet förvandlas till det koncentrat av Människan, den 
skapade värld, som är litteratur. Ibland ses de litterära verken som ett tämligen 
direkt uttryck för författaren och hans inre, men oftast betonas den särskilda 
estetiska dimensionen.

O m  det är san t a tt a lla  fö rfa ttare  e fte r a tt h a  fu llbo rdat e tt v erk  o fta  känner sig  dragna 
m o t en  helt annan m öjlighet att u ttrycka  sig  sjä lva, så  gä lle r de tta  fö rv isso  i särsk ilt 
hög  grad  G ide (...) H an kan  a lltså  m ed  rä tta  (...) tillkännage att (...) ”a lla  [hans] böcker
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är ironiska  bö ck er” : a lla  de väsen  han  har g iv it liv har således, i fö rhållande till 
h onom  själv, den  suveräna d istans som  d e t konstnärliga skapandet upprättar.

(XX:e siécle , s. 262)

D enna  u ttrycksfu llt m elanko liska  sida ger u ttryck  fö r fö rfa ttarens d jupa kän sla  av 
människans ensam het. (XX:e siécle , s. 500)

I den n a  rom an  har P révost g iv it d e t b ästa  av sin  konst, och  m ycket av  sig  s jä lv  (...) 
[M en] fö rfa ttaren  h a r till sto r del transponerat s itt person liga  dram a

(XVIII:e s iéc le , s. 70)

M ellan  1832 och  1840 ger G eorge  S and  i rom an tiska  rom an er (...) u ttryck  fö r de 
hä ftiga  pass ioner som  skakar hennes liv. (XIX:e siécle, s. 295)

Snillet eller ingeniet och dess skapande förmåga är den hemlighet som ytterst ligger 
bakom verken:

M an  h a r slu tligen  a lltfö r o fta  överd riv it strängheten  hos d e t system  som  C orneille  
red o v isar fö r oss, till den  grad  att innebörden  hos hans d ram atik  he lt fö rvanskats. Vi 
m åste  a lltså  gå  bo rtom  teo re tikern  C orneille  och  istä lle t vända oss till skaparen  
C orneille ; teo re tikern  ger oss viktiga persp ek tiv  p å  hans skapande inom tragedin, 
men inte hans sn illes hem lighet. (XVII:e siécle , s. 106)

S åledes illu strerar verke t p å  ett s lående v is de tv å  s ido rna  hos B alzacs ingen ium
(XIX:e siécle , s. 309)

Konsten, och därmed också språkkonsten, definieras indirekt via Proust som en 
(estetisk) stilisering av verkligheten.

K an man ens ta la  om  en konst hos B a lzac? P roust tvekade att gö ra  det, ty  han  u rsk ilde 
in te  tillräck lig t ty d lig t i La C om édie humaine den  stilisering  av verk ligheten  som  
defin ie ra r e tt konstverk . D et sku lle  vara  lösesk illingen  fö r B alzacs realism : u ta rbe t
n ingen  av verk ligheten  sku lle  in te  vara  tillräck lig , och en  läsares reak tion  m era 
känslom ässig  än  verk lig t este tisk . (...) D en  este tiska  stilisering  som  vi ta lade  om  
ovan  finns fö rv isso  hos B alzac, m en  den  görs in te  e fter k lassic ism ens regler. (...) 
H ans stilisering  sker i rik tn ing  m ot det g igan tiska, m en  hans värld  är fö rv isso  en  
skapad  värld . (XIX:e siécle , s. 307)

Och det är formen  som skiljer de språkligt förmedlade sanningar som är konst/ 
litteratur från andra som inte är det:

D enna ohygg liga  sanning  ta r steget in p å  konstens om råde genom  de om istliga  
fö rtjän sterna  hos form en. (XX:e siécle , s. 637)

Det värde som författaren, själv ett koncentrat av Människan, får hos Lagarde- 
Michard är slutligen mycket högt. Man kan tala om en apoteos av Författaren, via 
hans Konst. De avslutande raderna i redogörelsen för de största författarnas liv och 
verk placerar in dem i ett perspektiv som är evighetens, men ofta på samma gång 
även nationens.
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S om  han  önskade reser sig  hans ensliga  g rav  nära  S ain t-M alo , v id  udden  G rand-B és 
y ttersta  spets, m o t havet. (XIX:e siéc le , s. 31)

...dör P au l C laudel, 86 år gam m al, m edan  han  säger till sin  fam ilj: ”L å t m ig  vara  
ifred! Jag  är in te rädd !” Jo rd fästn ingen  ägde rum  i N otre  D am e den  1 m ars, och  hans 
k ropp  är beg ravd  i B rangues, u nder den  in sk rift han  sjä lv  form ulerade: H ä r v ilar
P aul C laudels kvarlevor och sådd. (XX:e siécle , s. 179)

M an gav honom  nationalbegravn ing , och  han  beg ravdes i Séte, p å  den  sjöm anskyr- 
kogård  han  g jo rt odödlig . (XX:e siécle , s. 301)

H an  hade uppnått det ev iga  lugnet, och  a lla  besökare  slogs av att hans ansik te  som  
aldrig  m er sku lle  se vårarna  i C om bray, såg  u t som  om  det bo rtom  live t kunde andas 
”deras en v isa  do ft av o syn liga  sy rener” . (XX:e siécle , s. 222)

Valérys mest kända dikt heter Sjömanskyrkogården (Le Cimetiére marin), Prousts 
Combray är för uttolkarna den normandiska by där han tillbringade sin barndoms 
somrar.

Karakteristik och värdering

Litterära verk är alltså hos Lagarde-Michard inte bara stora och berömda utan 
ibland även odödliga. Trots att brister och ofullkomligheter hos verken också 
påpekas ibland, är det den höga värderingen av konsten, litteraturen och författaren 
som en källa till insikter om och upplevelser av det evigt mänskliga som helt 
dominerar i sekundärtextens värdering och karakteristik av litteraturen. De oftast 
använda termerna bildar tillsammans två semantiska sfärer som därvid inte klart 
kan skiljas från varandra. Den ena avser litteraturens storhet och makt, den andra 
har anknytning till dess mänsklighet. Mäktig, rik, storhet, skönhet, berömd, 
fulländad, beundransvärd, magisk, mystisk och odödlig hör till den första sfären. 
En övergång till den andra sfären kan sägas ske genom orden djup, mänsklig, 
inträngande, enkelhet, medan den andra och kanske rikligast representerade sfären 
rymmer ord som personlig, ursprunglig (originel), uppriktig, känslig/mottaglig 
(sensible, sensibilité), känslor, gripande, smärtsam, rörande och évocateur, dvs. 
”som låter återuppstå”, ”som frambesvärjer”. Uttrycken för negativ värdering är 
ungefär desamma som i tjugotalstexterna: banal, pompös, pueril, fadd, konventio
nell, pedantisk. Här finns också ordet vulgär .

Lagarde-Michards litteratursyn och tidigare forskning

Den franska 70-talsforskningen216 talade om den litterära textens helighet, dess 
karaktär av sakrament i det franska litteraturstudiet, och om litteraturläsningen som 
en kommunion Författare-läsare via texten. Det närmast metafysiska värde som hos 
Lagarde-Michard tillmäts litteraturen som ett uttryck för och spegling av männis
kan talar för att en sådan tolkning av litteraturstudiets karaktär inte är orimlig; inte

216 Se fo rskn ingsöversik ten , s. 13-14.
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så överdriven som det i förstone kan tyckas. Den psykologisk-moraliska inriktning 
som t.ex. Deljurie (1972) och Lilienthal (1974) noterar bekräftas av min undersök
ning (se nedan). I fråga om textens helighet tycks synen på litteraturen vara av 
senare datum, kanske sammanfallande med just Lagarde-Michardantologins sprid
ning och popularitet. Den psykologisk-moraliska inriktningen däremot är definitivt 
av äldre datum. Den finns redan i skoldiskursen kring 1920.

Hur skall litteraturen studeras?
4. V isa h u r v ik tig t de tta  ad jek tiv  är. 5. (...) V arför denna upp repn ing? 6. M ycket 
v ik tig t ord: nö je t [le d ivertissem en t] vänder b o rt från  tänkandet. 7. S tudera kontrast- 
e ffekten . 8. P rec ise ra  ton falle t. 9. (...) 10. V isa h u r sann Pascals analys h ä r är. 11. P å 
v ilke t v is tillfö r denna reflek tion  y tterligare  någ o t jäm fö rt m ed  den  fö regående?  12. 
P rec ise ra  fö rhållandet m ellan  den n a  fo rm ulering  och  det föregående.

Det ovan citerade är några av instuderingsfrågorna i noterna till den passage av 
Pascal som återgavs i inledningen till detta kapitel. Det sätt på vilket de litterära 
texterna skall studeras är alltså mycket likt det kring 1920. Liksom då innebär det 
ett noggrant studium av textens ord, formuleringar och uppbyggnad; en vägning, 
förklaring och bedömning av orden, ordsammanställningarna och deras effekter i 
det sammanhang i vilket de ingår. En jämförelse med liknande -  eller ibland 
motsatta -  tankar eller teman hos andra författare ingår också fortfarande, medan 
den grammatiska och etymologiska ordförklaringen och ordens ”justesse” tycks 
mindre viktig.217 Textens komposition, hur den är gjord, skall analyseras. Här 
saknas de fylligare kommentarer till enstaka texter som i tjugotalsantologin 
illustrerade textexplikationens metod, men man kan nog förutsätta att skolövning
ens grundläggande principer fortfarande är giltiga.218 Att bedöma, studera, förklara, 
precisera, jämföra, visa, urskilja, analysera, kommentera, notera och rättfärdiga är 
uppmaningarna i instuderingsfrågorna för textexplikationen; i arbetsuppgifterna 
tillkommer ibland diskutera.

217 E tt slående exem pel på  den  analys av  verk ligheten  v ia  o rden  som  kunde anas i tjugo ta le ts  
a rbe tsanv isn ingar är dock  den  tanke som  ligger bakom  no t n um m er 6 ovan. E n av de 
v ik tigaste  p o ängerna  i P ascaltex ten  h a r fö rsvunn it i den  svenska  översättn ingen . Texten 
b y gger p å  den  dubb la  be tydelsen  hos verbet d iver tir  och  d e t tillhö rande substan tive t 
divertissem ent. D ivertir  b e tyder ”förströ , fö rnö ja” , m en  också , och  ursp rung ligen , ”avleda , 
vän d a  b o rt” . N o t n um m er 6 u n d ers tryker h u r v ik tig t de tta  o rd  är, och  på  annan  p la ts  i 
sekundärtex ten  fö rk laras denna dubbelbetydelse: ”M en, i den  betydelse  det har hos Pascal, 
en  allm ännare  och djupare b e ty d e lse ...” (L agarde-M ichard : X V lI:e siecle . s. 155, m in  kurs.) 
E n lig t en  sådan  syn finns a lltså  en  sanning  om  fö rhållandet m ellan  att roa  sig och att vända 
sig  bort, av ledas (från in tigheten ) fö rborgad  i sjä lva  ordet. D en  är em elle rtid  om öjlig  att 
skön ja  i den  svenska versionen  av tex ten , e ftersom  översä tta ren  har varit tvungen  att återge 
d e t som  i o rig ina le t ä r e tt och sam m a ord , som  verb  e lle r substantiv , p å  flera  o lik a  vis: 
fö rd riva , nö je , underhållen  -  in fångad  av, fö rströelser, underhålla.
218 Se t.ex. G icquel 1 9 7 9 ,T ho rava l 1968; j f r  också  F rangais 2 e - l  res-Term inales, L ’analyse  
des textes littéra ires  (1986).
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Den tionde frågan ovan visar att studiet av texternas utsagor delvis förutsätts ske 
för sitt innehålls skull, för sanningen i det som sägs. Den sanning som avses här 
gäller människans sätt att vara: ”får vi henne med på något slags nöje är hon lycklig 
så länge detta varar”. Andra instuderingsfrågor visar på detsamma genom sina 
inskränkande påpekanden: ”Alltför kategoriskt” ; ”En överdriven tes”.

Litteraturstudiet som studiet av människan via analysen av texten och dess ord 
är ett markerat drag, i det att frågorna till utdrag ur romaner och dramatik gärna ser 
till personernas psykologi: ”Vilken känsla återger denna förändring i tonfallet?” 
Någon gång går det också rakt igenom texten och till det sagda: ”Tycks er denna 
iakttagelse sannT, lyder en instuderingsfråga till ett mening ur abbé Prevosts 
Manon Lescaut där huvudpersonen beskriver sin känslomässiga stumhet efter den 
älskades död.219

Andra exempel är instuderingsfrågor som ”Vad drar hon för slutsats av denna 
tvekan?” -  ”Visa att när hon säger detta är Ellenor splittrad mellan två känslor” -  
”Precisera hur stor del av denna reaktion som utgörs av egoism”, och arbetsuppgif
ter som ”Analysera a) Ellenores känslor b) Adolphes karaktär, och hans känslor för 
Ellenor”. Andra arbetsuppgifter är i detta fall ”Studera kompositionen. Markera 
omsvängningen i det första stycket och den moraliska atmosfärens utveckling. -  
Bedöm det sätt på vilket dialogen infogas i berättelsen. Vilka är stilens egenska
per?”

Det nyss citerade avsåg en passage ur Benjamin Constants roman Adolphe. 
Instuderingsfrågorna i sin helhet till ett annat utdrag ur samma verk lyder :

1. K om m entera  vale t av  detta  ord. -  2. V ilken effek t h a r denna upp repn ing? -  3. 
P rec isera  på  v ilke t vis. -  4. Vad erfa r A do lphe när han  konsta te ra r de t?  (jfr stycke 3) 
-  5. N o tera  m o tsä ttn ingen  m ellan  oberoen det som  han  d röm de om , och  öknen, 
isoleringen  som  vän ta r honom . -  6. F ö r denna ro ll hos landskapet, j f r  s. 24, rad  40-
5 2 . 220

Speglingen och studiet av människan genom orden är inte en inriktning som gäller 
bara fiktionsverken. Vid Montesquieus förord till L ’esprit des lois är t.ex. en av 
arbetsuppgifterna att redogöra för Montesquieus ”intellekt och hjärta enligt denna 
sida”, en annat att ”bedöma författarens blygsamhet och rättmätiga stolthet”.

I Lagarde-Michards antologi finns också frågor och uppgifter som direkt vänder 
sig till eleven och frågar efter dennes bedömning av något i den studerade texten. 
”Tycks er denna iakttagelse sannl” var ett sådant exempel. ”1 vad består Pascals 
pessimism? Vad anser ni om hans förklaring av den mänskliga Tyckan’ ? Är ’nöjet’ 
dess enda källa?” är ett annat. (Det är den enskilde eleven det rör sig om, han nias.) 
”Tycks er argumentet övertygande?”; ”Vilken är faran, enligt er?” är ytterligare 
andra.221

219 L agarde-M ichard : XVIII. e siéc le , s. 74.
220 L agarde-M ichard : XIX:e siéc le , s. 25.
221 F rågo rna  som  rö r P ascal är c ite rade  från  L agarde-M ichard : XVII:e siécle, s. 157, de två  
s ista  frän  XIX:e siécle , s. 17 resp . 20.
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Det sista är en instuderingsfråga till en mening hos Mme de Staél som säger att 
den, som inte känner melankoli, kan inte bli en stor och hyllad författare; det är till 
det priset författaräran köps. Även om det förväntade svaret på dessa psykologiska, 
moraliska och livsåskådningsfrågor tycks ganska givet, öppnas här till skillnad från 
i tjugotalsantologin ett litet rum för eleven. Något öppnare är en uppmaning som 
t.ex. ”Diskutera denna romantiska uppfattning om klosterlivet” . Denna sorts frågor 
är fler än de som begär att utsagors sanning eller justesse skall visas och antyder att 
litteraturstudiet och explikationsövningen nu mera än tidigare söker ett gensvar 
från eleven.

Vilken kunskap kräver och ger litteraturstudiet?

Den typ av kunskap som krävs av eleverna liknar mycket den som krävdes kring 
1920. Liksom då kräver litteraturstudiet förmåga att mycket noggrant granska och 
bedöma en kort text, väga och bedöma ordens nyanser och effekter, och deras roll 
som återgivare av känslor och tankar. Det kräver förmåga att analysera hur en text 
är gjord, dess uppbyggnad och delar, relatera dess olika beståndsdelar och verk- 
ningsmedel till varandra och ge en sammanhängande redogörelse för och bedöm
ning av en text och dess värde. Ett antal texters innehåll tycks behöva hållas i minnet 
för jämförelser vid explikationen. Liksom tidigare tycks det också krävas att 
kulturhistoriska sakupplysningar ges i samband med explikationen av en text och 
dess innehåll. Betoningen av ett psykologiskt och människoskildrande innehåll i 
texterna kan kanske kräva psykologisk insikt, av ett moraliskt-livsåskådningsmäs- 
sigt sådant villighet att ta upp och ta ställning till sådana frågor. Den kan i varje fall 
som resultat ge en fond av föreställningar inom de områdena. Men den huvudsak
liga kunskap som ges är en mycket nära förtrogenhet med en korpus av inhemska 
texter, en kännedom om språk och språkliga effekter och nyanser vid återgivandet 
av det som speglas i språket, en förmåga att uppdela en textväv i dess beståndsdelar, 
och att tala över textvävar.

Litteraturstudiets funktioner
”Var bottnar texten? Var slutar samtalet?” Så inleder Madeleine Gustafsson ett 
inlägg på kultursidans ytterspalt i DN 28/1 1997.

Det hon syftar på är att ekon från texter återkommer och återfinns i andra. 
Slutrepliken i Jean-Luc Godards film Tokstollen ( -  ”Vilken? -  Evigheten!”) 
återfinns som titel på sista delen av Marguerite Yourcenars memoarer, men kommer 
från början från en Rimbauddikt; Frangoise Sagans boktitel Om en månad, om ett 
år är inledningsorden i en replik i en Racinetragedi.

Kanske är detta samtal, bollkastningen av repliker mellan sig över tid typiskt 
franskt? Det kräver en resonansbotten hos bokläsare och biografpublik, tyder på att 
man räknar med att anspelningarna skall uppfattas. Det franska gymnasiets tal om 
litteratur har möjlighet att bygga upp en sådan resonansbotten. Texturvalet är i stor 
utsträckning detsamma kring 1980 som kring 1920, och texterna är stora, berömda 
texter. De studeras som korta utdrag som närläses minutiöst.
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Litteraturstudiets funktioner tycks vara desamma som 1920. Ett antal texter, 
vars relationer till varandra också har inpräntats, förmedlas till nästa generation och 
blir texter som är gemensamma för dem som fått del av undervisningen. Tonvikten 
ligger bara i än högre grad på ett människoskildrande och tankemässigt-livsåskåd- 
ningsmässigt innehåll i texterna och formuleringarna. Inriktningen på ett innehåll, 
där inriktningen särskilt mot människans sätt att vara och belägenhet i världen är 
märkbar, kan överföra föreställningar om människan -  den tidlösa, universella 
människan -  och världen. Förtrogenheten med de egna stora texterna och deras 
formuleringar, och de överförda föreställningarna, är rimligen närmast oupplösligt 
förenade med föreställningar som rör nationen. Slutligen är en annan funktion 
rimligen att återskapa ett visst sätt att närma sig och en förmåga att tala om texter.

Konklusion

Litteraturstudiet tycks här innebära att genom skolans försorg åter-skapas ett 
mycket högt värde som specifikt rör litteratur och den litterära formen som 
förmedlare av mänskliga erfarenheter. Samtidigt är detta värde och denna form i 
skolans tal om litteratur strängt infogat i en ram där litteraturen är den egna 
nationens. Litteraturens värde knyts mycket nära till, och ses rentav som en 
funktion av, det eget nationella. Skolans tal om litteratur innebär en överföring av 
erfarenheter där sätt att se, tänka och känna som rör annat är litteratur är ett minst 
lika stort inslag som de som rör litteratur.
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4
Mellanmänsklighet, pluralism 
och social fostran: Sverige 1980

I läromedelspaketet Dialog som representerar en skoldiskurs för Sverige 1980 in
går fyra antologier: Från Bibeln till Blanche, Från Dickens till Delblanc, 1900- 
talsberättare och Dikter fö r  vår tid, fyra böcker som jag fortsättningsvis kommer 
att tala om med det sammanfattande namnet Dialogantologin. Där ingår också 
handboken Litteraturorientering och flera studieböcker. Här skiljer sig litteratur
uppfattningen och litteraturstudiets potentiella funktioner markant från dem i de 
tidigare undersökta skoldiskursema.

Litteratur

R ektorn  högg  T euvo i a rm en  och  d rog  in  honom , stängde dörren  och  bö rjade  skaka
T euvo i ax lam a.
-  Var det du  som  tände på  pappershögen?
T euvo  fö rsök te  fö rk lara  p å  svenska:
-  Jag  har in te  g jo rt någonting .
-  V em  var d e t som  tände?
-  D et såg ja g  inte.
-  D et g jo rde du  v isst. L jug  in te. Jag  vet, a tt d e t var du  som  tände  på, m en  ja g  vill ha
dej a tt erkänna.
-  Jag  g jorde de t in te, stam m ade Teuvo och  strök  m ed  näven  bo rt tå ra rna  som  rann
ö v er k inderna.
D å hoppade rek to m  upp, g rep  Teuvo i ja ck a n  och slog  hans huvud  m o t väggen.
-  Jaså, nu  kan  du svenska m en  in te  p å  lek tionerna. E rkänner du nu.
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Teuvo b ras t i gråt, och när en lärare  k ikade  in  genom  dörren  släpp te  rek to rn  g reppet 
och  slängde Teuvo på  en  stol. T euvo satt och  snyftade och  b esvarade  in te rek torns 
frågor. E fte r a tt h a  fö rhört honom  en  stund, befa llde  rek to rn  Teuvo att av lägsna  sig. 
Teuvo slank  u t i k o rrido ren  och  tro ts a tt det ringde in , sprang han  hals över huvud  ut 
på  gården , genade över id ro ttsp lanen  u t på  gatan , och u tan  att b ry  sig om  trafik ljusen  
tog  han  sig över övergångsstä lle t och  sprang  hem . H em m a d rack  han  ett g las vatten , 
kastade sig  i soffan  och  tryck te  an sik te t m ot kudden .

Den återgivna texten är hämtad ur Dialogdelen 1900-talsberättare och ingår i ett 
utdrag ur Hannu Ylitalos Ruotsalaisten maa från 1972 (Svenskamas land, 1973). 
Den förkroppsligar ett antal karaktäristiska drag i 1980-talsläromedlets litteratur
uppfattning. Där är litteratur i första hand starka texter, sådana som omedelbart 
griper tag i en läsare och engagerar, och fiktionsprosa. Texterna är inte nödvändigt
vis skrivna av stora och välkända författare, inte heller av svenska författare. De 
berättar om människan i världen och hennes, ofta svåra, erfarenheter -  om utsatthet, 
konflikter, sociala orättvisor, våld och krig. De har gärna en närhet till elevens egen 
värld, som då de har barn och ungdomar i centrum, och tonvikten ligger på nyare 
texter. Ett centralt drag i metadiskursens litteratursyn är betoningen av litteratur 
som en skildring av människor, deras miljöer och problem.

Redaktörernas förord: urvalsprinciperna
Två av de fyra antologierna i Dialogläromedlet presenterar texterna och deras 
författare kronologiskt och till stor del i syfte att belysa litterära riktningar och 
etablerade författares produktion. Det är Från Bibeln till Blanche och Från Dickens 
till Delblanc. Enligt förordet till den förra har de viktigaste principerna för texturvalet 
varit att presentera texter som är aktuella och läsvärda, litteraturhistoriskt intressanta 
texter, exempel på litteratur från andra kulturer än den europeiska och både epik, 
dramatik och lyrik. I förordet till Från Dickens till Delblanc sägs att avsikten har varit 
att ge ett sparsamt men ändå representativt urval, där man i stort sett begränsat sig till 
stilbildare och impulsgivare, samt att när det gäller 1900-talet kompletteras urvalet av 
delen 1900-talsberättare, där dock mindre krävande texter har placerats. Därför har 
dramatik, det mesta av lyriken samt litteraturhistoriskt intressanta texter placerats i 
Från Dickens till Delblanc. 1900-talsberättare, som i första hand är avsedd för 
årskurs 1 och 2, ger enligt förordet ”läsvärda, lättlästa och engagerande texter”.

Att urvalet avser litteraturhistoriskt intressanta texter är här en explicit redovisad 
princip, vilket kan tolkas som att den inte ses som självklar. Den är också endast en 
bland flera. Genredistinktioner beaktas, men förknippas med skillnader i tillgäng
lighet för eleven, och de litteraturhistoriskt intressanta texterna förs med tanke på 
att de kan vara svårtillgängliga till särskilda antologidelar. Läsaren/elevens möjlig
heter att tillgodogöra sig en text är i den svenska 80-talsantologins redovisade 
urvalsprinciper en som mycket tydligt konkurrerar med sådana som ser till 
litteraturen eller ”ämnet”, och man vill söka tillfredsställa båda kraven.

Vid båda typerna av texturval betonar redaktörerna att man velat ta med texter 
som dels är läsvärda, dels aktuella eller engagerande. En läsvärd text är en i någon 
mening god, bra text. Men vad menar man närmare bestämt med goda texter,
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hurdana är de, varför är de läsvärda? Samma fråga kan ställas också när det gäller 
det andra kriteriet, aktuella respektive engagerande texter. Hurdana är de, vad 
kännetecknar sådana texter? En möjlig ledtråd ges i förordet till Från Bibeln till 
Blanche, där man alltså presenterar äldre texter, som ändå skall vara aktuella:

Vi tro r a tt d e t ä r v ik tig t att ge dagens e leve r del i v å r gem ensam m a litte rära  
referensram . Vi c ite ra r G unnar A dler-K arlsson : ” K lassikernas sto rhet ligger i a tt de 
går d irek t p å  de m est bestående  m änsk liga  prob lem en , de som  är av  avgörande 
be tyde lse  fö r en  d jupare  fö rståe lse  av  v årt sä tt att fungera  i sam hällen , från  sko lan  
och  a rbetsp la tsen  till v ärld ssam hälle t.”

Eleverna skall ges del i en litterär referensram, som är ”vår” gemensamma. Det är 
inte klart vilka som ingår i detta vi, men troligen syftar man på ett västerländskt 
litterärt kulturarv, ett antal klassiska västerländska författare och texter. Med en 
sådan syftning är det inte självklart att den gemensamma refererensramen innebär 
att de texter eller författare som den omfattar också är aktuella och engagerande; i 
varje fall inte varför de är det. Men genom citatet från Adler-Karlsson förtydligas 
en tankegång. Klassiska författare är klassiska därför att de ”går direkt på” 
bestående mänskliga problem. Och dessa mänskliga problem är viktiga av ett 
speciellt skäl (eller är möjligen av en speciell art). Dessa bestående mänskliga 
problem spelar en grundläggande roll för vårt sätt att fungera i grupp, i samhället.

Tolkade på detta vis stämmer förordens ganska vaga formuleringar väl med det 
urval av primärtexter som görs i antologierna och med den skoldiskurs som 
framträder i Dialogläromedlet. I antologierna, och i Dialogläromedlet i sin helhet, 
finns dels en betoning av ett kulturellt arv, dels en stark inriktning på samhälle och 
mellanmänskliga relationer. Urvalet ur en litterär diskurs tycks i stor utsträckning 
ha gjorts med hänsyn till texternas teman och motiv. Det är också en skoldiskurs 
som även i andra avseenden än genom tillgodoseendet både av ämnets och elevens 
krav kännetecknas av pluralism, eller om man så vill: dubbelhet.

Strukturering och organisation av  en litterär diskurs
Den grundläggande principen för strukturering av ett antal valda texter är i den 
moderna svenska antologin liksom i de tidigare undersökta att primärtexterna knyts 
till en upphovsman, författaren, och organiseras med utgångspunkt från detta. Ett 
viktigt undantag finns dock: i antologidelen Dikter fö r  vår tid gör de det inte. 
Antologins urvalsram är i princip gränslös, hela världens litteratur, men nationella
kulturella distinktioner lever åtminstone i viss utsträckning vidare i antologins sätt 
att organisera texter, liksom genredistinktioner.222

222 I Från Bibeln till Blanche och  Från Dickens till Delblanc indelas och  sekvenseras 
tex te rn a  och  deras upphovsm än  e fte r a llm än  h is to risk  tid  (”F o rn tid en ” , ”M edeltiden” ) och  
senare i litteratur- och  k u ltu rh is to riska  p erioder (”U pp lysn ingen , R om an tiken” etc). O fta  
finns de t inom  d essa  avdeln ingar en  u rsk iljbar g ruppering  av u td ragen  e fter språkom råde. 
F ö r den  m o d em a  litte ra tu ren  finns dessu tom  en  indeln ing  i svensk /ickesvensk  litte ra tu r och  
en indeln ing  efter genre: p rosa, lyrik , dram atik . D enna  organ isa tion  fö ljer sekundärtex tens
i litte ra tu rhandboken  Litteraturorientering.
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I Dialogantologin konkurrerar och kombineras emellertid ett antal principer med 
varandra vid struktureringen och organiseringen av en litterär diskurs. Texter förs till 
skilda antologidelar efter typ av litteratururval (litteraturhistoriskt-icke litteratur
historiskt); efter texternas tillkomsttid, genretillhörighet och grad av lättillgänglig
het (lättlästa prosatexter från 1900-talet får en egen antologidel genom 1900- 
talsberättare) och efter genretillhörighet (lyrikdelen Dikter fö r  vår tid). Inom en och 
samma del kan sedan ett antal olika principer för att organisera och sekvensera de 
valda texterna komma till användning. Denna mångfald av organisationsprinciper 
kan ses som ett uttryck för en pluralism och strävan att tillfredsställa skilda behov 
hos de lärare och elever som skall använda antologin; i vissa fall också för en strävan 
efter värdeneutralitet snarare än pluralism.

I delen 1900-talsberättare finns en potentiell organisation av litteraturen efter 
innehåll och inte efter författare: texterna har valts för att ingå i motivkretsar.223 Men 
i antologin presenteras texterna helt enkelt i alfabetisk ordning efter författarnas 
namn; en sekvensering som inte bygger på någon vetenskaplig eller pedagogisk 
princip utan istället är den vedertaget mest neutrala, telefonkatalogens princip.

Dikter fö r  vår tid tar ett ännu större steg bort från en traditionellt författarbunden 
och litteraturhistorisk organisering av litteraturen. Inom tre av de fem avdelningar som 
antologin består av sekvenseras primärtextema visserligen alfabetiskt efter författar
namn eller kronologiskt. Men dikterna förs samman till dessa avdelningar på grundval 
av andra principer och organiseras inom dem ibland på annat vis. I avdelningarna Nuet 
och framtiden och Med dikten som vapen är grunden för sammanförandet dikternas 
innehåll. Textgmppen Visor och ballader innehåller enbart tonsatta dikter, och enbart 
svenska sådana, presenterade i kronologisk ordning. Dikternas form är den samman
förande principen i gruppen Kortdikter från 2500 år, medan Dikter vi aldrig glömmer, 
den till omfånget största avdelningen, tycks bygga på det faktum att de allra flesta 
dikterna är välkända, i någon mening klassiker. Denna för övrigt alfabetiskt sekven- 
serade grupp består slutligen enbart av dikter skrivna av svenska författare, medan 
Kortdikter från 2500 år enbart tar upp dikter från andra länder.

I de två grupperingar där texterna förts samman efter sitt innehåll är det tema som 
valts nuet och framtiden respektive litteraturen som ett vapen i en strid. De valda 
temana och dikterna står för en medvetenhet om människan som någon som befinner 
sig i ett nu men har möjlighet att -  och bör -  välja väg inför framtiden, och för en 
kampinriktning, i en kamp för ett bättre liv. Det är svårt att tolka detta som annat än 
att en ”demokratisk” och framtidsinriktad princip i dessa fall fått stå bakom urvalet 
och organisationen av texter för förmedling. I avdelningarna Dikter vi aldrig 
glömmer och Visor och ballader är den princip som ligger bakom sammanförandet 
att de valda texterna är välkända. Även ifråga om de tonsatta dikterna kan nämligen 
detta ses som en ytterligare, bakomliggande princip. Ett accepterat arv av texter som 
möjligen redan är bekanta för eleverna har då valts ut och grupperats för förmedling 
enbart eller huvudsakligen därför att de är äldre och redan väl kända -  en ”ren” 
kulturarvsprincip, där ärvandet inte legitimeras i termer av andra värden utan är ett 
ärvande för arvets och välkändhetens egen skull.

223 D et fram g år av  1900-ta lsberä ttare. S tudiehäfte (1982).
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Urvalet av  primärtexter
Innehållsinriktning, demokrati-mellanmänsklighet, nu- och framtidsinriktning, 
arv och välkändhet samt pluralism återspeglas inte bara i sättet att strukturera och 
organisera urvalet ur en litterär diskurs.

Texternas ursprung och ålder

I Dialogantologin är litteratur världslitteratur, urvalet omfattar texter från många 
länder och världsdelar. Texter som ursprungligen skrivits på svenska upptar samman
lagt mindre än hälften av utrymmet i dess fyra delar, något som innebär en ytterligare 
minskning jämfört med den antologi från slutet av 1960-talet som Danielsson (1988) 
undersökt.224 Men det är ändå litteratur från den västerländska kultursfären -  Norden, 
Europa och Nordamerika -  som fyller de allra flesta av dess sidor.

Urvalet består först och främst av relativt ny litteratur, 1900-talslitteratur, i 
synnerhet från de senaste 50 åren. Dialogantologin består till ca 60 procent av 1900- 
talslitteratur och ungefär hälften av den av litteratur från tiden efter 1930. En 
femtedel av utrymmet avser texter från 1800-talet och den återstående femtedelen 
perioden före 1800-talet, med hälften av denna andel ägnad åt fom- och medeltida 
texter från hela världen. Ser vi istället enbart till de två antologidelar som är 
kronologiskt-litteraturhistoriskt upplagda blir 1900-talet dock inte fullt lika fram
trädande. I Från Bibeln till Blanche och Från Dickens till Delblanc ges 1900- 
talslitteraturen drygt 40 procent av utrymmet, 1800-talets litteratur 30 procent och 
litteratur från forn- och medeltid 15 procent.

Jämfört med de tidigare undersökta skolurvalen har litteraturbegreppets omfång 
alltså geografiskt utvidgats stort, samtidigt som tyngdpunkten för texturvalet 
förlagts betydligt närmare en primär tillkomstkontext. Ganska många av de 
förmedlade texterna är t.o.m. från de senaste tjugo åren. Ett historiskt djup, där 
Bibelns texter ingår på jämställd fot med ickekristna religiösa sådana, är ett 
kompletterade inslag. Men skillnaderna i tidslig tyngdpunkt säger inte särskilt 
mycket om man inte också ser till andra aspekter på urvalet. De mellan 20 och 30 
procent av det litteraturhistoriska urvalet i de svenska tjugotalsantologiema som 
utgjordes av texter från de senaste 50 åren bestod i stor utsträckning av idealistisk
romantisk diktning av etablerade diktare, liksom hela 1800-talsurvalet.

224 U n gefär 48 p rocen t av D ia logan to log in  u tgörs av  svenskspråk ig  litteratur, c irka  åtta  
p rocen t kom m er från  de andra  n o rd iska  länderna  och  30 p rocen t från  öv rig a  E u ropa  e lle r 
N ordam erika. L itte ra tu r från  A frika, A sien  och  L a tinam erika  u p p ta r en  tiondel av sidorna. 
T ill d e tta  k om m er an tika  g rek iska  och  ro m ersk a  fö rfa ttare  sam t u td rag  u r b ibeln , som  
tillsam m ans u p p ta r ca  fy ra  p rocen t av u trym m et. A ndelen  svensk  litte ra tu r i Svenska fö r  
gym nasiet (1966) är en lig t D an ie lsson  (1988, s. 69; tabe lle r s. 282-283) c a  63% , övrig  
n o rd isk  litte ra tu r c a  12%, u tländsk  litte ra tu r c a  25% . I den  senare, om arbe tade  u tgåvan  
Svenska fö r  gym nasieskolan  h ar andelen  svensk  litte ra tu r dock  m inskat till c a  50%  (se 
tabe lle rna  i a.a., s. 284-285). I D an ie lssons siffro r in g år även  tex te r som  i d essa  an to log ier 
p resen teras i separa ta  av de ln ingar fö r litte rä r sakprosa  resp  facksakp rosa  (essäer, tidn ings- 
och  tid sk riftsa rtik la r etc).

165



Författare och författarskap

Författaren fungerar till alldeles övervägande del som en grundläggande strukture- 
ringsprincip vid presentationen av ett urval ur en litterär diskurs även i den svenska 
80-talsantologin. Vem som har skrivit en text är av vikt. Författarfunktionen har 
dock inte samma tyngd som i de övriga antologierna. I Dikter fö r  vår tid och i viss 
mån också i 1900-talsberättare tycks författarskapet i första hand vara ett behändigt 
sätt att ordna texterna efter och något att ”hänga upp” dem på. Men även för de 
kronologiskt-litteraturhistoriska delarna av antologin gäller att författarskap och 
författare blivit mindre viktiga. Urvalet försöker inte att spegla ett livsverk eller 
teckna en helhetsbild av en person. Principen är istället en författare-ett utdrag, 
åtminstone när litteraturproven utgörs av prosa eller dramatik. Flär finns också 
exempel på litteratur helt utan koppling till författare som myter eller aztek- och 
mayalyrik.

I de litteraturhistoriska antologidelama ges exempel på litteratur från hela 
världen från år trettonhundra före Kristus och fram till 1976, fördelade på 116 
avsnitt med författarnamn och ett antal anonyma texter. Allt detta ryms på 
sammanlagt 540 sidor. Det är många författare på ett relativt litet utrymme och det 
som presenteras är endast ett litet prov ur varje författares produktion.225 Om vi 
jämför den litteraturhistoriska och författarbundna läsning som de svenska 20- 
talsantologiema erbjöd med 80-talets med avseende på fördjupning och bredd 
erbjuder sig följande bild. Steffens urval utgör en vy över den svenska litteraturens 
landskap med grundlig belysning av en hel bergskedja, medan Mjöberg höll sig 
mera enbart till höjderna men belyste varje topp/författarskap ordentligt. Den 
moderna litteraturhistoriska antologin kan också sägas ge en vy över ett historiskt 
landskap, ett mycket, mycket större sådant. Men det är ett landskap där bergstopp 
efter bergstopp sticker upp ur ett vidsträckt och för övrigt dimhöljt område.

Texterna i 1900-talsberättare är oftast något längre än de i Från Bibeln till 
Blanche och Från Dickens till Delblanc, men också i den delen är regeln en text per 
författare.226 Det är här och i någon mån i Dikter fö r  vår tid som vi möter mindre 
kända och oetablerade författare bland upphovsmännen.

De rikligast representerade författarna

En författare bereds trots allt förhållandevis stor plats i Dialogantologin, och hans 
författarskap belyses genom flera litteraturprov vilka både speglar en utveckling och 
ger exempel från skilda genrer. Det är en svensk författare, August Strindberg. 
Strindberg har en unik position i Dialogantologin både när det gäller utrymme och 
mångsidig belysning, som säkert kan förklaras med att han i sig förenar tre egenska

225 V anligast ä r  a tt en  fö rfa ttare  rep resen teras av en enda  tex t och  få r 2 -6  sidor i u trym m e.
226 D ärem o t har de  fy ra  fö rfa ttare  i 1900-ta lsberä ttare  som  rep resen teras av  vers få tt m er än 
en  d ik t m ed . A tt en  fö rfa ttare  rep resen teras av flera  d ik te r säger a lltså  knappast någ o t om  
en önskan  att be ly sa  ju s t d e t fö rfa tta rskape t närm are  genom  ett stö rre  an tal u tdrag; snarare 
tycks de t v ara  så  a tt n är en  tex t e lle r fö rfa ttare  väl få tt k o m m a m ed  i u rva le t så få r fö rfa ttaren  
några  sido r till s itt förfogande.
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per: han är en samhällskritisk författare, en erkänt stor författare som skildrat både 
psykiska och sociala konflikter och, trots allt, också en svensk författare. Samtidigt 
är det ett exempel på den pluralism-dubbelhet jag talat om.

Liksom Tegnér i Josua Mjöbergs 20-talsantologi bereds Strindberg i den modema 
antologin ungefär dubbelt så stort utrymme som någon annan författare överhuvud
taget. De som kommer därnäst är tre dramatiker, Brecht, Ibsen och Biichner.

Bortsett från Strindberg och möjligtvis Brecht är det emellertid svårt att tala om 
ett framhävande av en mindre grupp författare i den moderna svenska antologin. 
Variationsvidden ifråga om tilldelat sidutrymme är mycket liten och det gör det 
svårt att försvara en viss gräns för vilket sidantal som skall anses vara mer respektive 
mindre privilegierat. Medan de elva främsta författarna i de svenska tjugotalsanto- 
logiema delade på mer än en tredjedel-närmare hälften av utrymmet, står de i 
åttiotalsantologin tillsammans bara för ca en sjundedel. Framför allt gör andra drag 
i urvalet i Dialogantologin att en skillnad på några sidor i det utrymme författaren 
tilldelas troligen inte säger någonting om vilken betydelse författaren tillmäts. 
Prosaförfattare och dramatiker representeras av en enda text och en genomgående 
tendens är att man söker återge helheter, hela noveller eller korta berättelser.

Om vi trots allt liksom tidigare ställer upp de elva författare som får störst 
utrymme i antologin i en tabell, får denna följande utseende:

Tabell. Dialogantologierna, elva främsta författare, antal 
sidor och procent av samtliga sidor i antologin.

August Strindberg.........................................2 7 .....................3
Berthold B rech t........................................... 1 4 ................. 1,5
Georg Biichner............................................  1 1 ...................  1
Henrik Ib se n ................................................  1 1 ...................  1
M axim G ork ij..............................................  1 0 ................... 1
Per H olm er....................................................  1 0 ................... 1
Bertil Lagerström........................................  1 0 ..................  1
Am e H. Lindgren........................................  1 0 ................... 1
Bunny R agnerstam ....................................  1 0 ................... 1
Kurt Salom onsson.......................................  1 0 ..................  1
Arnold W esker.................................................1 0 .................  1

Gruppens andel av sidantalet totalt.... 133 s  14,5%

Sex av dessa elva författare är svenska, vilket kan jämföras med 60-talsantologin 
Svenska fö r  gymnasiet, där de tio högst rangordnade författarna alla var svenska.227

227 D an ie lsson  1988, s. 286. -  Av de fö rfa ttare  som  få tt tio sid iga  u td rag  återfinns alla  u tom  
M ax im  G orkij och  A rno ld  W esker i de len  1900-talsberättare, d är u td ragen  i a llm änhet är 
någo t längre. E tt an tal fö rfa ttare  rep resen teras av  tex te r som  ä r å tta  e lle r n io  sido r långa. D e 
svenska  fö rfa ttare  som  ges m est u trym m e i de k rono log isk t-litte ra tu rh is to riska  de la rna  näst 
S trindberg , M oa M artin son  och  Sara  L idm an , få r t.ex. å tta  sido r var. N o teras kan  kanske 
också  att b land  de fö rfa ttare  som  bereds n io  sido r finns en  skald , H om eros. Av honom  
återges både  ett u td rag  u r Iliaden och  ett u r Odysséen -  e tt exem pel p å  den  re la tiv a  tyngd  
som  ges åt e tt kulturarv.
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En gemensam nämnare för författarna inom den grupp som utkristalliseras om 
vi liksom tidigare ser till de elva rikligast representerade är att dessa prosaister och 
dramatiker -  gärna moderna svenska prosaförfattare -  hör till de tydligt samhälls
kritiska. Ofta har de ett uttalat intresse och engagemang för arbetar- eller ”under
klassen” och deras människor.

Strindberg, Ibsen och Brecht behöver knappast någon presentation. Tysken 
Georg Buchner (1813-1837) agiterade för en samhällsomstörtning, och i hans 
drama Woyzeck ur vilket ett utdrag ges dödar den plågade proletären och soldaten 
Woyzeck sin älskade, mor till hans barn, sedan hon bedragit honom med en officer. 
Maxim Gorkij blev efter sina skildringar från det förrevolutionära Ryssland den nya 
Sovjetstatens högst ansedda författare och dramatikern Arnold Wesker är känd för 
sina skildringar av engelsk arbetarklass. Bunny Ragnerstam och Kurt Salomonsson 
har båda berättat om svenska arbetare, den förre om 1800-talets och den senare om 
efterkrigstidens. Per Holmer porträtterar i antologin ungdomar i en 70-talsförort, 
och Arne H. Lindgren skriver där liksom annars om utsatta människor på samhällets 
botten. Den ende som inte självklart passar in under en sådan karakteristik är Bertil 
Lagerström, en ganska okänd svensk författare och journalist av vilken en rysare 
återges.

Aktuella och engagerande texter

Urvalet i Dialogantologin strävar inte efter att ge någon helhetsbild av författarskap 
och har inte i första hand eller åtminstone inte enbart gjorts i syfte att belysa 
författarskap och en litterär utveckling, inte ens i de två kronologiskt-litteraturhis- 
toriska delarna. Urvalet av primärtexter är sådant att det i första hand presenterar 
starka texter, texter som griper tag i läsaren.

Här finns myter från olika kulturer och starka texter om kärlek och erotik, men 
i mycket stor utsträckning texter som berättar om utsatthet, rädsla, konflikter, 
sociala orättvisor, våld och krig. I synnerhet delen 1900-talsberättare innebär 
mycket tydligt ett urval texter som både vill kunna få respons hos eleverna, dvs. 
engagera, och ligga nära elevernas egna erfarenheter. I texterna koncentreras 
starka känslor och återspeglas problem och konflikter, våld och förtryck -  de 
återger ögonblick av spänning och anspänning. Ofta handlar de om barn eller 
ungdomar. Förmodligen återspeglar antologiförordens formuleringar om aktuella 
och engagerande texter just detta drag i urvalet.

Texterna i 1900-talsberättare har valts så att de ingår i motivkretsar: Barn, 
Ungdom, Invandrare, U-land, Kvinna och man, Spänning, Skratt och allvar. Bland 
barn-, ungdoms- och invandrarmotiven finner vi skildringen av Teuvos möte med 
rektorn och problem i skolan, Arne H. Lindgrens skildring av pojken Tomas 
förtvivlade uppror första kvällen i det kristna skolhem dit han skickats (”Gubbjä
vel!”) och Doris Lessings novell Genom tunneln, där en elvaårig pojke, delvis för 
att hävda sig bland jämnåriga, har föresatt sig att klara av en lång undervattenssim- 
ning och nästan spränger sig när han till sist gör det -  för att sedan gå hem till en 
mor som inget anar om hans tankar, känslor och förehavanden. Stig Dagermans 
novell Nattens lekar handlar om barnet Åkes ensamhet mellan en alkolholiserad far
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och en gråtande mor. Per Holmers förortsungdomar i de första tonåren ger olika 
versioner av vad som egentligen hände en fredagkväll med fylla och kitt och speglar 
sig själva, sin sociala bakgrund och klass- och könskonflikter. Anna Greta Win- 
bergs Det som hände i lördags iscensätter en annan festkväll och flickan Ninna som 
egentligen inte ville, men efteråt finner en tjejkompis att prata med, ”någon som 
visste hur det kändes”. Den adopterade jugoslaviska flickan Lilian i Martin Dojcin 
Marinkovics Mina två mödrar mobbas i skolan och försöker komma till rätta med 
sin dubbla bakgrund och sina dubbla lojaliteter. Bland u-lands- och spänningstex- 
tema finns ecuadorianen Jorge Icazas skildring av ett vägbygge över ett träsk, där 
jordägaren, ingenjören och prästen med berått mod offrar indianernas liv och de 
indianer som vid arbetet sjunkit ned i träsket halas upp sönderslitna, som ”en klump 
kött, alltjämt ångande av en rest av liv”. Utdraget ur Garcfa Mårquez Hundra år av 
ensamhet skildrar en massaker på bananarbetare i Colombia. I antologin finns 
vidare ett barns jagberättelse om faderns arrestering och bortförande efter spanska 
inbördeskrigets slut (Armando Lopez Salinas), en novell om en fånges avrättning 
i gryningen (Anderz Haming). Exemplen kunde göras många fler.

Också vid läsning av äldre texter och klassiska författare gäller samma princip: 
den valda texten skall kunna intressera, engagera och gripa tag läsaren, även den 
ovane läsaren. Människor i konfliktfyllda situationer, mänskliga relationer och 
moraliska och samhälleliga problem fångas i textavsnitt som ofta har samma 
koncentrerade karaktär som i 1900-talsberättare. Ibland får starka och aktuella, 
engagerande texter då betyda texter som liksom skildringen av behandlingen av 
indianerna hos Icaza ovan nästan kan bli för mycket för den känslige; upprörande, 
otäcka eller intensivt spännande avsnitt ur äldre litteratur: Lucretias självmord hos 
Livius och stämningarna kring mordet på kung Duncan i Macbeth, Candides 
vandring över slagfältet och fram till den närbelägna by där unga flickor ligger med 
uppsprättade underliv och marken är simmig av utslagna hjärnor, bårhusbesöken i 
Emile Zolas Thérése Raquin.

Antologin som  textuell helhet
Primärtexturvalet i Dialogantologin gör antologin som helhet till en stortext om 
människan i världen, om människan och hennes situation. Födelse, kärlek, lidande 
och död, tro, kamp och människors undran inför och svar på existentiella frågor 
speglas i antologins texter från skilda kulturer, tillkomna under loppet av tre tusen 
år. Betoningen på problem, utsatthet, lidande och förtryck är stark, men här finns 
också stilla meditation, glädje, och kamp för ett bättre liv.

Det är de innehållsliga temana i de olika primärtexterna som gör antologin till 
en sådan större textuell helhet. Antologins sekundärtexter ger korta bakgrunder till 
texterna eller upplysningar om författarna och fungerar inte som nya, meningsbä- 
rande inslag i en större text.228 Det är istället illustrationsmaterialet som får den 
funktionen. Den modema svenska antologin utgör på ett helt annat sätt än de

228 E tt undantag  är de kom m entarer som  på  några ställen i 1900-talsberättare  ges i anslutning 
till bildm aterial.
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tidigare undersökta en sofistikerad helhet där bilderna på ett självklart sätt ingår i 
helheten.

Antologin är rikt illustrerad, med både fotografier och teckningar, alla i svartvitt. 
Här finns naturligtvis flera sorters illustrationer, alla meningsbärande i sig, men inte 
alla tillför ny mening till en textuell helhet. Grovt kan fyra typer av illustrationer 
urskiljas:
• bilder som utgör en parallelltext till den skrivna texten, men i ett annat medium
• bilder vars innebörd är att samma motiv som texternas har behandlats även i 

bildkonsten och att det i båda fallen är fråga om något värdefullt och ett viktigt 
arvegods

• bilder som understryker textens verklighetsrefererande funktion, som upprepar 
”det är om detta, om denna verklighet det handlar”

• bilder som går i dialog med texten.

Många av illustrationerna, både fotografier och teckningar, kan betraktas som 
parallellutsagor till den text de illustrerar, men i ett annat medium. Det är nämligen 
bilder som ”säger samma sak som” -  förmedlar samma stämingar som -  texten. 
Bland dessa finns många av teckningarna i antologin, expressionistiska människo
bilder med suddiga konturer och mycket svärta i bilden, som förmedlar samma 
känsla av anspänning, ångest, rädsla eller hot som texterna.229 Det Cartier-Bresson- 
foto som flankerar ett utdrag ur Rigveda och det foto som illustrerar en Senghordikt 
utstrålar samma meditativa stillhet och höghet som texten; den ryska revolutions- 
affischen intill Majakovskijs dikt om sovjetpasset förmedlar en motsvarande 
kampanda.

En annan typ av illustrationer återger helt enkelt samma motiv som texten, 
hämtade från ungefär samma tid: Hektor och Andromake på en grekisk vasmålning, 
en medeltida målning av Sankt Göran och draken, en sång ur Dantes Inferno 
illustrerad av William Blake, eller från samma kultur, som till exempel vid äldre 
utomeuropeiska texter. Dessa bilder kan liksom de originalillustrationer till verk 
som återges (Cruikshanks till Oliver Twist, teckningar av Doré) ses som ett inslag 
som vill förmedla kännedom om en annat viktigt kulturellt arv, bildkonstens.

Andra bilder, och då fotografier, tillför till skillnad från de nyss nämnda typerna 
ny mening till litteraturproven och till en textuell helhet. Det är foton som säger 
”Detta är den verklighet om vilken texten talar”. Till dessa bilder hör fotot av två 
samtalande tonårsflickor vid ett skrangligt kafébord intill Anna-Greta Winbergs text 
och bilderna från höghusområde och natt vid tunnelbanestationen till Per Holmers, 
arbetarbildema hämtade ur museiarkiv vid Bunny Ragnerstams text, skogshuggarko- 
jan som illustrerar utdraget ur Sara Lidmans Tjärdalen, bilden av lantarbetare i ett 
portugisiskt landskap vid Miguel Torgas text. Ibland betonas och utarbetas detta 
budskap om litteraturens verklighetsreferens och verkligheten bakom dikten ytterli

229 L ars-E rik  F o rs lund  och  Jan  G ustavsson  ä r teck n am am n  som  åte rkom m er när det gä ller 
d essa  b ilder, och  exem pel ä r  illu s tra tionerna  till D oris L essings novell, till K erstin  E km ans 
”F ostre t” , till u td raget u r Z o la  eller, m ed  annan  tecknare, till G arc ia  M årquez  och  A nderz  
H am in g s texter.
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gare, som vid den korta fotoillustrerade historielektion om spanska inbördeskriget 
som inleder Armando Löpez Salinas novell, eller det bild- och textmontage om 
indianernas situation förr och nu som illustrerar Icazas text om vägbygget.

Vissa foton som tycks ge ”verkligheten” bakom texten är i själva verket bilder 
från filmatiseringar av verket ifråga (Väinö Linna). Utdrag ur dramatik illustreras 
gärna med fotografier från scenuppsättningar, och dessa bilder kan ofta ses som 
visuellt förmedlade parallelltexter. Men med egen röst talar ytterligare en annan typ 
av bilder, de som går i dialog med texterna och aktivt tillför ny mening till stortexten.

De är inte många, och vissa är gränsfall. De bilder som allra tydligast utgör 
självständiga inslag i en meningsskapande väv är de två moderna foton som ställts 
vid sidan om sjuttonhundratalstexter: fotot av en grupp allvarliga äldre herrar i höga 
hattar vid Anna-Maria Lenngrens Pojkarna och fotot av två unga mödrar med 
barnvagn och småbarn i en stålrörsblänkande kafeteria intill Jean-Jacques Rous
seaus tankar om kvinnors uppfostran. Under den bilden finns dessutom ett par 
meningar ur textutdraget framlyfta: ”Kvinnorna har alltså eller bör åtminstone ha 
endast föga frihet. Men av samma orsak går de till överdrift vid brukandet av den 
frihet man lämnar dem”.

Det första fotot tillför ett tydligt nu-perspektiv till en gammal text. ”Så här ser 
de vuxna Pojkarna ut idag! Den här texten talar om något som är lika aktuellt idag 
som för mer än 200 år sedan.” Även den andra bilden säger att texten är lika aktuell 
nu som då, men går dessutom i polemik med Rousseaus text. De moderna mödrarna 
i kafeterian är snarare fångar än kvinnor som missbrukar den frihet de har. 
Antologins namn är Dialog, och vid dessa bilder blir det tydligt varför. Bilderna är 
i sig inslag i en nutida dialog med texterna, och avsikten är naturligtvis att eleverna 
själva också skall gå in i en dialog med dem. Litteraturstudiet har en nu- och 
framtidsinriktad aspekt. Samtidigt fungerar dessa bilder också så att de överbryggar 
ett avstånd mellan gamla texter och moderna elever, för vilka texterna annars kan 
synas alltför främmande.

Ytterligare ett exempel på bilden som självständig meningsgivare i relation till 
texten, men av annat slag än dessa, är den helsidesbild av jorden svävande i den 
svarta världsrymden som inleder Från Bibeln till Blanche och står som pendang till 
det allra första textutdraget i antologin, Första Moseboks skapelseberättelse. Den 
bilden fungerar både som kommentar till skapelseberättelsen och som anslag för 
och sammanfattning av allt det som följer av litterära texter: detta är vår jord, här 
på detta klot lever vi, så här ser vår situation ut och dessa är våra villkor.

En empirisk-social litteratursyn
En gestaltning av människor, miljöer och problem, av människans liv och 
situation -  och något som står i relation till andra, läsande människor

Perspektiveringen av litteraturen i Dialogläromedlets sekundärtexter skiljer sig 
avsevärt från den i de tidigare undersökta. Litteratur ses som en produkt av en 
författare, på ett om möjligt ännu mera oproblematiskt vis än tidigare, och av hans 
konst i betydelsen kunnande, skicklighet i hanteringen av de språkligt-litterära

171



arbetsredskapen, liksom av ett samhälle och en publik. I detta skiljer sig litteratur
synen bara ifråga om tyngdpunkter och nyanser från de tidigare beskrivna. Men 
ifråga om synen på litteraturens väsen och värde är den helt annorlunda. Beteck
ningen empirisk-social litteratursyn anger viktiga drag i den: tonvikten på litteratur 
som en skildring av verkligheten och något som får sitt värde främst genom detta 
samt på människor, mellanmänsklighet och solidaritet. Litteraturen framstår i den 
moderna svenska litteraturhandboken som något mycket nära förbundet med 
människor, samhälle och verklighet, inte som en egen avgränsad helhet med egen 
plats som objekt för studium.

Centrala drag i Dialogläromedlets litteratursyn är dels betoningen av litteratur 
som en skildring av människor, människors miljöer och mänskliga problem, dels 
litteratur som något som står i relation till läsande människor. Båda dessa drag kan 
ses som uttryck för en mellanmänsklig-demokratisk princip, som organiserar en 
skoldiskurs.

Litteratur berättar en historia eller gestaltar en upplevelse230 och diktaren 
förmedlar (en; sin) upplevelse till andra. Den är något som ger människor litterära 
upplevelser; den kan vara spännande, fantasieggande, tankeväckande, och den gör 
”intryck”. Från avsnittet om Bibeln och framåt finns en läsare regelbundet om
nämnd i handboken Litteraturorientering. Som den viktigaste litterära händelsen 
i Sverige under 1900-talet nämns att analfabetismen praktiskt taget utrotades. Verk 
beskrivs ibland som svårbegripliga eller svårfångade, med en innebörd som ”inte 
omedelbart står klar för läsaren”, läsares reaktioner på modem litteratur som 
obegriplig nämns. Det som gör en författares historiska romaner ”till fascinerande 
läsning är ... åskådligheten och närheten i berättelsen: läsaren kommer tiden och 
människorna inpå livet”, en författares motiv är iscensatta i ”en lite obestämd miljö 
... så att vi alla kan leva oss in i dem” 231 osv.

Först och främst är dock litteratur upphovsmännens berättelse om eller gestal
tande av något: av människor, miljöer, problem, händelser, känslor, upplevelser av 
världen. Människor och miljöer är ett genomgående tema i Litteraturorientering. 
Ordet människor förekommer rentav -  och ofta tillsammans med själva ordet miljö 
-  vid redogörelsen för praktiskt taget varje författares verk.

D et finns go tt om  o lyck liga  och  fö rsvarslö sa  m än n isk o r i h ans [D ickens] rom aner, 
m änn isko r som  har det svårt, d ärfö r a tt de hunsas av sam hälle t och  sam vetslösa  
skurkar. (...) D ickens rom aner h and la r om  sam tiden  och  dess m änn isko r och  m iljöer, 
om  ak tuella  prob lem . (L itteraturorien tering , s. 190)

H and lingen  [i Z o las rom ansv it L es R ougon-M aquarts] u tspelas i de m est sk ilda 
m iljöer -  b lan d  m änn isko r i o lika  sam hällsk lasser och  yrken.

(L itteraturorientering, s. 196)

Tolstoj fö lje r en m ängd  m änn isko rs öden  u nder kriget: den  tafa tte  och  godh järtade  
P ierre  B ezuchov, (...) F ö rfa tta ren  sk ild rar u tfö rlig t de  o lika  m iljöerna  och  ...

(L itteraturorientering , s. 206)

230 Se t.ex . L itteraturorien tering, s. 414, om  den  m o d em aste  litteratu ren .
231 L itteraturorientering, s. 380  resp. 383.
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Flera  av H em ingw ays noveller, t.ex. u tspelas i g angsterm iljö  i dep ressionens 
U SA , andra  b erä tta r om  tju rfäk tn ing  och  sto rv iltjak t. (...) H em ingw ay  sk ild rar 
m änn isko r i farliga  och  om ö jliga  situa tioner ( . . .)  M en  de ä r inte okänsliga  u tan  v isar 
o fta  p rov  på  m ed lidande och  so l id a r i te t ... (Litteraturorientering, s. 285)

H an  [M oberg] kände väl till d e t han  skrev om  och han  fö rm ed la r sina kunskaper till 
läsarna  p å  e tt åskåd lig t och  handg rip lig t sätt: han  få r dem  att leva  sig  in  i m iljön  och 
tiden, iden tifie ra  sig m ed  m ä n n isk o rn a ,... (Litteraturorientering, s. 374)

Även när miljön och människorna är i det närmaste obefintliga i verken kan de 
nämnas:

D är finns ingen  besk rivn ing  av m iljöer och  m änn isko r [B ibelns b erä tte lse  om  
A braham  och  Isak] (Litteraturorientering, s. 16)

M iljön  [i den  m ede ltida  balladen] är obestäm d  och m änn iskorna  föga  ind iv idua lise 
rade. D et v ik tiga  är känslo rna , konflik terna , handlingarna.

(Litteraturorientering, s. 80)

Litterär teknik, som är ett annat tema, analyseras oftast som ett medel för att 
uttrycka de speciella mänskliga problemen eller situationerna.

M änn isko rna  p å  ön är sp littrade  och  söndriga... D e lever i sku ld  och  ångest och kan 
in te  få  k on tak t och  gem enskap  m ed  varandra. D e är rep resen tan te r fö r den  m odem a 
m änn iskan  -  e lle r fö r he la  m änsk ligheten  under an d ra  världsk riget... H andlingen , 
m änn isko rna  och  m iljön  -  m ed  sk räm m ande d e ta lje r som ... ä r knappast sannolika. 
N är fö rfa ttaren  [D agerm an] v ill gesta lta  d e t ångestfy llda  och m en ingslösa  i den  
m änsk liga  tillvaron , g ö r han  d e t i fan tastiska  och overk liga  bilder.

(Litteraturorientering, s. 415)

L iksom  E lio t i D et öde landet, v ille  han  [L indegren] ge en  b ild  av  d e t sp littrade  och 
m otsäge lse fu lla  i världen  och  m änn iskan . F ö r a tt nå  de tta  syfte arbetade  han  m ed...

(Litteraturorientering, s. 407)

Någon gång formuleras tanken om litteratur som platsen för väsentliga frågor och 
svar om människor och mänskliga problem generellt:

Vad är m änn iskan? H ur kan  hennes be teende  fö rk laras?  R om anfö rfa tta rna  i vårt 
å rhundrade  h a r fö rsök t b esvara  d essa  frågor. (Litteraturorientering, s. 259)

V ilka är d rivk rafte rna  bak o m  m änn iskom as hand lande?  H ur b ö r en  stat sty ras? 
V ilken är den  sanna re lig ionen?  F inns de t en  god fö rsyn? H ur skall ba rn  uppfostras?  
H ur skall jäm lik h e t uppnås?  L ev er m an  lyck ligare  i n a tu rtillståndet än  i c iv ilisa tio 
nen? D et ä r  några  av de väsen tliga  fråg o r som  debatteras i upp lysn ingstidens 
litteratur. (Litteraturorientering, s. 138)

Liksom urvalet ur en litterär diskurs delvis organiserades efter texternas innehåll är 
det litteraturens innehåll som lyfts fram i den moderna svenska sekundärtexten, och 
just med avseende på hur litteraturen porträtterar människor, skildrar miljöer och 
gestaltar tidsbestämda eller eviga problem.

Det sker i synnerhet med hjälp av de många resuméerna av verk. I de flesta fall 
inleds redogörelsen för en prosaförfattare, dramatiker eller en hel period just
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genom en både berättande och analyserande sammanfattning av ett verk: av Goethes 
Den unge Werther och Macphersons Ossians sånger för romantiken, av Dickens 
Oliwer Twist och Zolas Thérése Raquin för realism och naturalism, för att nämna 
några. När det gäller lyriker är det istället citat ur verken som inleder eller åtminstone 
rikligt illustrerar. Redogörelse för verks innehåll, diskuterande tolkningar eller rena 
citat upptar normalt omkring hälften av en textsida i Litteraturorientering.

Explicita svar: litteratur som konkret gestaltade 
värderingar, problem och konflikter

När en författare hittar på ett händelseförlopp och väljer människor och miljö för en 
berättelse tränger hans värderingar mer eller mindre medvetet igenom. Skönlitteratur 
är konkret gestaltade värderingar,232

Så direkt uttrycker sig Dialogläromedlets författare i en av studiehandböckerna. Det 
avsnitt ur vilket citatet är hämtat behandlar massmarknadslitteratur, men det måste 
uppfattas ha en allmängiltig syftning. Här framförs en bestämd uppfattning om 
(skön)litteraturens innersta kärna eller väsen, vad litteratur egentligen ”är” för 
någonting. Skönlitteratur är konkret gestaltade värderingar. Tanken utvecklas inte 
närmare annat än just för massmarknadslitteraturen. Den allmännare tanken att 
värderingar är något centralt och viktigt i litteraturen kan kanske däremot sägas 
komma fram indirekt i det att sekundärtexten ofta betonar att ett visst verk med 
inlevelse eller medkänsla skildrar fattiga eller förtryckta människor.

I en annan av studieböckerna finns emellertid en explicit redogörelse för 
litteratur: ”Litteratur -  vad är det?”. Där skiljs mellan facklitteratur, där författarens 
syfte är att informera, väcka debatt eller agitera, och skönlitteratur, där en författare 
”gestaltar problem och konflikter genom människor, miljöer och händelser”, som 
visserligen bygger på verkligheten men som är fiktiva. Den författarens syfte är att 
”få läsaren att känna med” personerna i boken. Skönlitteraturen ger oss spänning 
och underhållning, eller djupare upplevelser genom att låta oss uppleva människor, 
miljöer, problem och konflikter som om vi själva var med. Den ger oss perspektiv 
på oss själva, och livserfarenhet. Den är också konst, ordkonst. Författaren arbetar 
med språkliga och stilistiska konstgrepp.233

Just ett liknande svar på frågan om vad som kännetecknar litterära texter och gör 
dem till något annat än vilken text som helst låter sig också anas i litteraturhandbok
ens behandling av Bibeln och den heliga Birgittas Uppenbarelser, dvs. religiösa 
texter. Bibeln är, säger man, naturligtvis i första hand en religiös skrift, men ”också 
stor litteratur, fylld av spänning, fantasi, poesi, intressant människoskildring, 
vardagsbilder och högtidlig stämning”.234 Även Birgittas uppenbarelser är ”i första

232 Språk och litteratur Studiebok 3, s. 43, (kursiverat i originalet).
233 Språk och litteratur Studiebok 1, s. 63 ff. Citaten från s. 63. Jag hade formulerat och fäst 
på papper den litteratursyn i den modema svenska sekundärtexten som jag presenterar här 
innan jag läste Studiebok 1. Det kan tas som ett tecken på att min läsning av texter med 
avseende på en litteratursyn har validitet.
234 Litteraturorientering, s. 8.
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hand religiösa dokument, men också litteratur, präglad av fantasi, inlevelse och 
uttrycksfullhet”.235 1 båda fallen kan formuleringarna tolkas så att just dessa drag är 
det som gör verken till något annat än religiösa dokument: litteratur. I handbokens 
långa avsnitt om Bibeln introduceras också en annan egenskap hos litteratur, eller 
Bibeln som litteratur. De bibliska berättelserna är skickligt utformade; här finns en 
urskiljbar berättarteknik som ger bestämda effekter.

En produkt av en författare och hans kunnande, 
ett samhälle och en publik

Det inledande citatet ovan talade om en författare som ”hittar på” och ”väljer” och 
vars värderingar litteraturen i någon mening uttrycker, och den längre explicita 
redogörelsen för litteratur betonade också författaren. Litteratur ses i Dialogläro
medlets sekundärtexter i första hand som en produkt av en författare, men av en 
författare i största allmänhet, inte av hans värderingar. Verkens upphovsmän 
”skriver om”, ”redovisar”, ”skildrar” eller ”gestaltar” sina erfarenheter, tankar och 
känslor. Resultatet blir litteratur. Relationen mellan författare och verk, och därmed 
det litterära fenomenet, problematiseras inte heller i de moderna svenska sekun- 
därtextema. Verken blir t.o.m på ett betydligt mera direkt vis än i de tidigare 
undersökta ett omedelbart uttryck för eller spegling av en författares upplevelser, 
tankar och känslor, samt av vad han vill och syftar till:

F rancois Villon levde  i Paris i m itten  av 1400-talet och  var studen t och  poet. V illon 
förde ett även ty rlig t liv  b lan d  b ro ttslingar och  prostituerade . H an  besk rev  sina 
u pp leve lse r i fräna  och  rea listiska  ballader. (Från Bibeln till B lanche, s. 68)

S ina barn - och  ungdom supp leve lse r besk rev  han  [D ickens] senare i rom anen  D a v id  
C opperfield . (L itteraturorien tering , s. 190)

S ina un ika  erfa renhe te r redov isade  G orkij fö rst i s ina  v agabondnovelle r och  i 
skådespele t N atthärbärget, scener från  e tt sjask ig t log i fö r luffare  och  nergångna 
figurer. Senare sk ild rade  han... (L itteraturorien tering, s. 262)

Sandburg  hade  a lltså  en  rik  e rfa renhe t a tt ö sa  ur. H ans d ik te r speg lar inte så  m ycket 
en  inre p rob lem atik  u tan  g e r reporterns iak ttagelser av  vardagen  och  sam tiden . H an 
skildrar... (L itteraturorien tering , s. 310)

I en  rad  p jä se r angrep  han  [Ibsen] orättv isor, hyckleri och  dubbelm oral i d e t no rska  
sam hälle t. (L itteraturorien tering, s. 215)

-  eller ibland helt enkelt av hans fantasi:

G oethes och M acphersons v erk  är i hög  g rad  ett re su lta t av  d ik tarens fantasi.
(L itteraturorientering, s. 159)

De är också i hög grad resultatet av denne författares medvetna arbete och konst, 
i betydelsen kunnande, behärskning av de specifikt litterära arbetsredskapen:

235 Litteraturorientering, s. 81.
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Den sakliga, ”hårdkokta” stil han [Hemingway] beundrats för var resultatet av ett 
hårt och mycket medvetet arbete. (Från D ickens till D elblanc, s. 138)

Men de som skrivit ner dem [de isländska sagorna, som förmodligen bygger på 
muntliga berättelser] har varit skickliga författare, kunniga, belästa och insatta i 
berättarteknik. (L itteraturorien tering , s. 63)

Han [Fröding] kunde konsten att göra språket smidigt, böjligt och rytmiskt ... 
Fröding arbetade med ordens klangfärg, och ... (L itteraturorien tering , s. 253)

Konferensman vittnar -  liksom andra dikter i Kriser och kransar -  om en stark 
uttrycksvilja. Sjöberg ansåg sig inte kunna ge uttryck åt kaotiska upplevelser i en 
traditionell och formfulländad stil. (...) Sjöberg utnyttjar också ordens och bildernas 
associationsinnehåll. (L itteraturorien tering , s. 387)

Berättar- och litterär teknik är ett ämne som återkommer genom hela L it te r a tu r 
o r ie n te r in g , från det inledande avsnittet om Bibeln och framåt. På ett enkelt och 
vardagligt språk redogörs för hur verk är uppbyggda och varför författaren gjort på 
detta vis eller vilka effekter en viss uppbyggnad medför.

Romanen [Cora Sandels K ranes konditori] är berättartekniskt intressant, främst 
därför att den är sceniskt uppbyggd (...) Spänningen vidmakthålls genom plötsliga 
entréer och sortier och förtätas genom att handlingen äger rum under så kort tid och 
på en enda plats. Cora Sandel har också prövat ett annat berättargrepp: att förmedla 
historien genom konditoriets ägarinna och de två servitriserna. Det är de som 
registrerar händelserna och avlyssnar och kommenterar samtalsfragmenten. Bit för 
bit -  men inte systematiskt och kronologiskt -  växter bilden av Katinka och 
småstaden fram. (L itteraturorien tering , s. 275).

Andra exempel är analysen av James Joyces O d y sse u s ,  T.S. Eliots D e t  ö d e  la n d e t  
och Hjalmar Bergmans M a r k u re lls  i W adköp in g .

I stor utsträckning betonas emellertid litteraturen, dess innehåll och utformning, 
som något beroende inte bara av en författare utan också av det samhälle som 
upphovsmannen lever i eller där verket kommit till. Ifråga om den äldre litteraturen 
kan detta formuleras tämligen direkt, och t.o.m. så att det avser enskilda verk:

Dikten [O dysséen , där vi möter ”vanliga människor”, inte bara hjältar, och där även 
kvinnan har en mer framträdande plats] speglar ett samhälle, där makten förskjutits 
från en jordägande adel till en mera borgerlig köpmannaklass, som slagit sig ned i 
de växande städerna. (L itteraturorien tering , s. 29)

Ingen hämnas på Gunnlaugs far för detta; det är ett samhälle där den starkaste råder 
som skildras i sagan [i Gunnlaug O rm tungas sa g a ]. -  Sagan [N ja ls saga] slutar dock 
i motsats till många andra med att båda lägren försonas. Detta speglar en ny tid med 
andra värderingar, där ... (L ittera turorien tering , s. 59 resp 63)

I citaten nedan avses breda litterära inriktningar.

Mycket av vad de franska klassicistema skrev kan betecknas som hov- eller 
överklasslitteratur. De tvingades anpassa sig till de grupper som bestämde kulturens

176



villkor. F ö rfa tta rna  sysslade  i hög  grad  m ed  att ana ly sera  m änn iskans sjä lsliv  e lle r 
d isku tera  a llm änm änsk liga  villkor. A k tuella  och k onk re ta  p rob lem  och  m issfö rh å l
landen  i sam hälle t behand lades y tte rs t sä llan  i litteratu ren .

(.Litteraturorientering, s. 107)

Vad var det som  gav upphov  till rea lism en?  E tt en tyd ig t svar är svårt a tt ge, m en  m an 
kan  p eka  på  flera  orsaker. B o rgark lassen  hade  i bö rjan  av 1800-talet få tt större 
in fly tande i sam hälle t och  ökat in tresse  fö r po litisk  och  social debatt. D e po litiska  
ideo log ie rna  -  konservatism en , libera lism en  och socia lism en  -  skapades v id  denna 
tid , och  tidn ingarna  ägnade stort u trym m e å t sam hällsfrågor. D et fanns e tt s tark t 
in tresse , fram fö r a llt inom  m edelk lassen , fö r den  sam tida  verk ligheten . E n ny 
förfa ttarg rupp  uppkom  som  sysslade  enbart m ed  verk lighetsbesk rivn ing , näm ligen  
jou rna lis te rna . F örfa ttarna  m edarbetade  sjä lva  i p ressen  genom  att skriva fö lje 
tonger, v ilke t tv ingade dem  att anpassa  sig  till den  s to ra  pub liken  och  tillfredsstä lla  
dess k rav  p å  en  m era verk lighetstrogen  litteratur. P å 1830-talet uppfanns kam eran  
och  den  fö rd jupade in tresse t fö r en  rea lis tisk  å terg ivn ing  av verk ligheten .

(.Litteraturorientering, s. 192-193)

Det vanligaste är dock att kopplingen bara antyds. Det sker bland annat genom det 
utrymme som utsagor om det samhälle där verken kom till ges. Samhällsutveck
lingen tas ibland upp under egna rubriker som Debatt, kritik och politisk makt
kamp, Politisk bakgrund, Dikt och politik, Litteratur och samhälle, 1800-talets 
Sverige. ”Kartläggningen av Sverige” är rubriken på det avsnitt som behandlar 
svensk prosa 1900-1945. Samhällets roll är ofta obestämd -  något som påverkar 
författare och litteratur, eller något som litteraturen till stor del handlar om, ger en 
bild av. Ibland vävs talet om litteraturen och talet om samhället samman i en och 
samma korta mening: ”Hans [Hedenvind-Erikssons] och Kochs verk utspelas i 
miljöer där grunden lades för det ekonomiska uppsvinget i Sverige: skogen, 
träindustrin, malmfälten.”236

I citatet om realismens bakgrund ovan kommer ytterligare en faktor fram som 
i 80-talets svenska sekundärtexter är viktig för att förklara litteraturen. Det är 
läsarna, publiken. Litteraturens innehåll och inriktning är också en funktion av 
den publik som finns, dess situation och krav. Någon enstaka gång förklaras 
själva verkens karaktär genom hänvisning till publiken:

H an [Shakespeare] sk ild rade  m änn isko r från  o lika  sam hällsk lasser och  m ed  v itt 
sk ilda  karaktärer. H ans verk  innehåller rea listiska  a v s n i tt , ... stäm ningsm ättad  poesi 
och  filo so fiska  resonem ang . D enna  m ångsid ighet har fö rvånat läsare  och  forskare. 
D elv is kan  den  fö rk laras av a tt Shakespeare skrev fö r en  b rok ig t sam m ansatt publik . 
H an  var tvungen  att tillfred sstä lla  v itt sk ilda  sm akrik tn ingar på  sin teater. (L ittera- 
turorientering, s. 100)

Andra gånger gäller det att förklara breda litterära inriktningar, som nyss ifråga om 
realismen. Oftast sker dock förknippandet även i detta fall på ett mera obestämt sätt, 
där det i första hand handlar om att belysa samspelet mellan litteratur och läsare, ge 
en förklaring till att litteratur av ett visst slag kunde bli populär, mycket läst:

236 Litteraturorientering, s. 369.
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V arför b lev  D en  unge W erthers lidanden  och  O ssians sånger så  popu lära  i slu te t av 
1700-talet? I fö rs ta  hand  d ärfö r a tt de gav  u ttry ck  å t s täm ningar som  fanns i tiden, 
den  tid  som  b rukar ka llas rom an tiken . M an hade börja t tröttna p å  [m in  kursivering] 
upp lysn ingsm ännens p red ikan  om  fö rnu ft och  ny tta  och  fransk -k lassic ism ens krav  
p å  att litte ra tu ren  skulle vara  sk riven  en lig t v issa  regler.

(L itteraturorien tering , s. 158)

H em ligheten  m ed  D ickens fram gångar var a tt han  gav  pub liken  vad  den  v ille  ha: 
sen tim en ta lite t, hum or, spänning. (L itteraturorien tering , s. 190)

”Författaren och publiken”, slutligen, är en återkommande rubrik i Litteraturorien
tering, där upplysningar om författarnas och författandets sociala villkor ges och 
den läsande publikens roll sammanfattas.

Karakteristik och värdering av litteraturen

Den oftast nämnda egenskapen hos ett litterärt verk, eller ibland en författare, en 
genre etc, är i Litteraturorientering det faktum att verket har varit eller är mycket 
läst, populärt, en succé, läst av många. Nästan lika vanliga är uttrycken för att ett 
verk är välkänt (mest känt, mest bekant, berömt).

Ibland kan skillnaden mellan innebörden mycket läst och innebörden välkänd, 
berömd suddas ut, men oftast är den urskiljbar. Tillsammans bildar de ett mycket 
tydligt tema i sekundärtexten. Det rör i båda fallen en yttre relation mellan 
litteratur och människor/läsare, men kan när man betonar skillnaderna i innebörd 
tolkas så att det avser två skilda värden som tillskrivs litteratur i relation till 
människorna. Det ena värdet hänför sig till litteraturens genomslag och spridning 
till många människor; det andra till det distinktiva värde, den upphöjelse eller 
status som bekantskap med litteratur har. Det första värdet uttrycker en samhö
righets- eller demokratisk princip, det andra en särskiljande, socialt distingeran
de princip. Att båda förekommer samtidigt kan ses som ytterligare ett exempel på 
den dubbelhet i en skoldiskurs som jag tidigare har nämnt.

Andra ganska ofta använda karakteriserande epitet, som spännande, fängslande, 
fantasieggande, rolig, underhållande, lättläst eller svårtillgänglig, hänför sig till en 
inre relation mellan text och läsare. Oppositionen lättläst-svårtillgänglig är en parallell 
till oppositionen demokratisk-socialt särskiljande, och de övriga kan tolkas som 
termer som genom övertalning söker åstadkomma en ytterligare demokratisering, 
genom att locka till läsning.

Ett annat tydligt tema i texterna rör litteraturens relation till en verklighet om 
vilken den talar. Det oftast använda ordet för att ge en mer precis karakteristik av 
ett verk och dess innehåll (eller författaren, genom verket) är realistisk, realism. 
Tillsammans med andra termer som på samma vis hör hemma inom en semantisk 
sfär som rör litteraturens relation till verkligheten -  träffsäker, trovärdig, avslöjan
de, åskådlig, konkret, detaljrik/detaljer -  blir ”realistisk” grunden för ett tema som 
är nästan lika tydligt som det först nämnda. Vid karakteristik av verk och stil 
förekommer adjektivet ofta tillsammans med ett eller flera andra, där de vanligaste
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är livfull/levande, omedelbar, konkret, detaljrik/detaljer, och gärna så att det är 
fråga om realistiska och t.ex. omedelbara ”bilder”.237

Det vi återfinner här är framhävandet av litteraturens referentiella funktion och 
dess värde som förmedlare av en verklighet. Livfull, levande och omedelbar är 
termer som närmast rör egenskaper hos själva texten, vad texten lyckas åstadkom
ma och hur den lyckas i sin framställning av det avbildade. Men samtidigt talar även 
de, till skillnad från det ord uttrycksfull som också förekommer ganska ofta i 
L it te r a tu r o r ie n te r in g  och på ett annat vis ser enbart till texten, om en relation till en 
verklighet utanför texten: texten har liv som människor är levande238, och den håller 
fram en verklighet som vore den direkt, utan förmedling.

Explicit värdering

I 80-talets svenska litteraturhandbok nämns ibland storhet eller mästerskap i 
samband med litteratur. Det är då dels den allra äldsta litteraturen eller författarna 
som kallas stor, dels några modernare författare. I flera av dessa användningar 
betecknar storhet utan tvivel en äkta värdering: ”stor” dikt och stora diktare i 
liknande mening som den i de tidigare svenska och i de franska sekundärtexterna. 
Men de värdeladdade uttrycken är genomgående ytterst få i L itte ra tu ro r ie n te r in g .  
I flera fall får storheten, och i synnerhet de likaså använda uttrycken ”främsta”, 
”förnämsta”, en närmast deskriptiv betydelse. Det vanligaste uttrycket för en 
positiv värdering är det ännu mer neutrala ordet s k ic k lig  -  skicklig författare, i ett 
sammanhang som tydligt visar att det rör sig om berättarteknisk skicklighet, ett 
behärskande av arbetsredskapen -  närmast en hantverksskicklighet.

Utpräglat negativa omdömen är ännu mer sällsynta, och de uttryck med lätt 
negativ värdeladdning som finns förekommer ibland, liksom f.ö. även de positivt 
laddade uttrycken, i k a su s  o b lik v a :  det är andras omdömen om verken som 
refereras. De enda ord med någorlunda tydlig negativ laddning som förekommer i 
litteraturhandboken mer än en enda gång är ”verklighetsfrämmande” och ”torr”. 
Det senare förekommer i ett par sammanhang där torrhet förnekas och sätts i 
motsats till levande och åskådlig respektive rolig.

Rösten

Det är inte en litteraturforskares röst som talar i sekundärtexterna. När det i 
L it te ra tu ro r ie n te r in g  nämns att ”forskarna” har funnit eller kommit fram till det ena 
eller det andra ifråga om en författare, är det på ett sådant vis att den som talar ställer 
sig utanför deras krets. Rösten tillhör istället en kunnig och välvillig medmänniska 
som med sitt enkla och vardagliga språk där namn, årtal och termer reducerats till 
ett minimum, sitt myckna tal om spännande, fängslande, gör ett starkt intryck etc, 
vet att tala till ungdomar om människor, litteratur och samhälle på ett sätt som inte

237 Ett enda exempel: ”Hans berättelser från studietiden i Uppsala och skärgården ger 
realistiska och livfulla bilder från två samtida miljöer.” (Litteraturorientering, s. 237)
238 ”1 stället gjorde han reformationstidens människor levande och dess miljö konkret.” 
(Litteraturorientering, s. 240)
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särskiljer honom från dem han vänder sig till. Vi-former och läsarens plats är andra 
drag som bidrar till att forma den rösten.

Kulturarv och nu- och framtidsinriktning

Arvsprincipen, som i de tidigare skoldiskursema var en implicit och självklar 
sådan, är i det moderna svenska litteratururvalet en medveten och explicit fastsla
gen princip om förmedling av ett kulturellt arv. I litteraturhandboken syns den i 
temat den yttre relationen litteratur-läsare -  de upprepade påpekandena om att verk 
är mycket kända eller mycket lästa -  och genom de rikligt förekommande diktcitaten, 
som ofta återger just mycket kända diktrader. Insprängda i huvudtexten finns också 
en del kortare kända citat och bevingade ord. Textens många påpekanden vid 
redogörelsen för äldre verk och författare att dessa har betytt mycket för senare 
författare, inspirerat dem, kan i detta sammanhang tolkas som en påminnelse om 
banden mellan förr och nu, men kanske också, genom den riktning från förr till nu 
som de står för, som ett insisterande på nu- och framtid.

Bandet till det förflutna är kring 1980 emellertid inte självklart utan något som 
måste understrykas och framhävas, och avståndet till det förflutna framstår som ett 
problem, som måste överbryggas (jfr vissa antologillustrationers funktion) med 
hjälp av bland annat berättartekniska och stilistiska grepp. I bokens allra första 
rader, på det vinjettuppslag som bär titeln Forntiden, kombineras ärvande och 
nutidsinriktning:

H ar vi någ o t litte rä rt arv  från  fo rn tiden?  Förvisso! I våra  k y rko r läses varje  söndag 
tex te r u r B ibeln  av fo rn tida  d ik tare , svensk  T V  v isa r serier byggda p å  greken  
H om eros O dysséen  och  rom aren  V ergilius E neiden , M ao T setung har u tfo rm at sina 
d ik te r en lig t sam m a schem a som  användes i K ina u nder fo rn tiden , fö r a tt näm na 
någ ra  exem pel.

Följande uppslag, som inleder avsnittet om bibeln, illustreras av ett foto av 
bibelläsande människor på 1870-talet samt ett antal bokomslag från 1900-talet vars 
titel har biblisk anspelning. Bandet mellan dåtid och nutid betonas också genom 
t.ex. Odysseus-temat (hos Homeros, James Joyce, Eyvind Johnson) eller fotot av 
moderna balladdansare på Färöarna sida vid sida med bilden av medeltida sådana 
på en kyrkomålning. Nutidsinriktningen, och ett närmande till eleverna, kommer 
fram bl. a. genom hänvisningar till serier, musikaler, filmer och TV-serier. En run
ristning presenteras i en bildtext som ”Sveriges första ’serieteckning’”, i bildupp
slaget om Bibeln i konst, musik och dans ingår en bild ur Jesus Christ Superstar, 
med kommentaren att den musikalen setts av miljoner människor världen över. En 
antik författare (Ovidius) kan beskrivas som ”en storstadsbo och litterär playboy”, 
för vilken det måste ha varit påfrestande att tvingas leva utan kontakt med 
”kulturlivets centrum och innekretsarna i Rom”, liksom Byron och Shelley i en 
studiebok betecknas som ”medlemmar den tidens ’litterära jet set” ’.

Språkbruket är också på andra ställen medvetet moderniserande eller anakronis- 
tiskt. Det berättargrepp som kännetecknar behandlingen av den äldre litteraturen 
innebär att textens läsare försätts i direkt kontakt med dåtiden, till exempel genom
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ögonvittnesskildringar i presensform. Grekisk dramatik introduceras på följande 
vis:

D et ä r  en  vårdag  i A ten å r 458  f  Kr. D en  årliga  festen  till v in - och  fruk tbarhetsguden  
D ionysos ära  har påg å tt n åg ra  dagar. (...) N u  sitter fle ra  tu sen  atenare  på  ak ropolis- 
k lippans slu ttn ing , p å  D ionysos-tea tem . D e v än ta r på  a tt få  se skådespele t O restien  
av dik taren  A isky los. S täm ningen  p å  tea tern  är lind rig t sag t uppsluppen , och  m ånga 
är onyk tra  e fter fle ra  dagars festande. M en  so rle t lägger sig  då  k ö ren  gör en tré  och

(L itteraturorien tering , s. 33)

I andra fall kastar inledande citat och en innehållsresumé i presens läsaren in i tiden 
och verket. Äldre tiders och äldre litteraturs grundläggande värderingar kan också 
bli problematiska och behöver förklaras eller slätas över:

[Lars H ård-serien] kom  u t u nder en  tid  d å  synen  p å  k rim ina lite t och  b ristande 
anpassn ing  i sam hälle t var en  helt annan  än nu. Sådana som  m isslyckats och  kom m it 
in  på  b ro tte ts  väg  be trak tades både  av  m y nd ighe te r och  van liga  m edborgare 
be tyd lig t m er fö rdöm ande och  m oraliserande än  i v åra  dagar.

(.L itteraturorientering , s. 380)

Vi tycker kanske  num era  att fa rb ro r B lå  i Tant G rön , tan t B ran  och  tan t G redelin  är 
sträng  och  m oraliserande. M en  E lsa  B eskow  betonade också  sam arbetet m ellan  barn  
och  vuxna, den  ” socia la  funk tionen” i fam liljen .

(Språk och litteratur. Studiebok 3, s. 64)

Hur skall litteraturen studeras?
Dialogläromedlets studieböcker och studiehäften ger tydliga anvisningar om ett 
rekommenderat sätt att studera och använda sig av de litterära texterna på. Det sättet 
innebär att texternas innehåll betonas mera än deras form, en verklighet mera än 
texterna och nu- och framtiden mera än det förflutna.

I studiehäftena understryks inledningsvis att frågorna och uppgifterna som 
presenteras där i första hand är tänkta som ”igångsättare”, inte som kontroll av 
läsförståelse och kunskaper.

A vsikten  är i s tä lle t a tt u p pm un tra  till sam tal och  sam arbete  kring  tex terna. F rågorna  
och  uppg ifterna  skall ge h jälp  och  stim ulans till e tt ak tiv t litte ra tu rstud ium  -  till att 
tränga  in  i tex terna, d isku te ra  dem , ta  stä lln ing  till dem  och  fundera  v idare  över dem . 
A rbete t m ed  frågo r och  u p pg ifte r är e tt m edel. M ålet ä r  a tt gö ra  litte ra tu ren  begrip lig , 
engagerande och  upp fo rd rande .239

Studiehäftenas frågor är grupperade i tre avdelningar där den första avser ”samtals- 
frågor”, den andra instuderingsfrågor till litteraturhandboken eller till hela den 
grupp texter som förts till samma motivkrets, och den tredje uppgifter att ”arbeta 
vidare” med; större grupparbetsuppgifter med många kreativa inslag, som föreslås 
redovisas på ett antal olika sätt. Studieböckernas arbetsuppgifter och frågor är 
huvudsakligen av den första och den sista typen.

239 Från B ibeln till B lanche Studiehäfte, s. 3.
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Dessa samtalsfrågor kring texter är grovt sett av två slag. En typ av frågor ser till 
språk och stil, litterär historia, litterära verkningsmedel och litterär teknik, ofta på 
ett sådant sätt att eleverna måste söka sig fram till svaren och ha eller utveckla en 
känslighet för litterära verkningsmedel. ”På vad sätt arbetar Biichner med en 
antydande teknik? Vilket syfte har de inlagda folkvisorna?”; Varför upprepar han 
[Kellgren] diktens första strof två gånger?”; ”Herden och lokaste vet sanningen, 
Oidipus inte. När anar publiken eller läsarna något?”.240

De flesta är av dock av ett annat slag. Det är frågor som kontrollerar förståelsen 
av den lästa texten, men samtidigt oftast också öppnar för en diskussion av dess 
innehåll och ibland kräver ett direkt ställningstagande till detta innehåll. ”Vilken 
uppfostran rekommenderar Rousseau för kvinnorna? Varför?”; ”Vilka är de tre 
eviga idéerna i Tegnérs dikt Det eviga? På vad sätt är dikten optimistisk? Har 
Tegnér rätt -  är det som våldet skapar vanskligt och kort?” ; ”Hur ser författarin
nan [Anna Maria Lenngren] på barndomen? Har hon rätt?”241 Frågorna rör mycket 
ofta människorna, miljöerna och det samhälle som speglas i de lästa texterna, 
framför allt de skildrade människorna. Hurdana är de? Varför? Hur reagerar de? 
”Hur är Woyzeck?” ; ”Hur är Macbeth och Lady Macbeth?”; ”Hur har det hårda 
arbetet påverkat männen i bageriet? Varför förolämpar de Tanja?”242

För delen 1900-talsberättare finns relativt ofta samtalsfrågor som inte alls rör 
texterna utan direkt en verklighet med anknytning till texten, och även direkt 
eleverna själva och deras liv. ”Varför spelar man en roll? På vilka andra sätt kan man 
dölja sin osäkerhet?”; ”Hur mycket av författarens kritik av vården i vårt land är 
berättigad?”; ”Är elvaåringar så här? Hur stämmer författarens bild med hur du 
minns dig själv eller dina yngre syskon?”; ”Vad känner du igen från din egen 
högstadietid i novellen?”; ”Har du själv ställts inför liknande utmaningar?”.243 
Även samtalsfrågorna till övriga antologidelar kan tämligen direkt röra verklighe
ten, dagens eller äldre tiders: ”Vad ber Voltaire om i Bön? Vad i bönen är aktuellt 
idag?”; ”Vilka motsvarigheter till den här berättelsen [Pyramus och Thisbe] finns 
i våra dagar?”; ”Vilken bild ger Dickens av domstolen? Varför var det så lätt för 
gatpojkar att bli kriminella?”.244

Samtals- och tema- och motivfrågorna till det utdrag ur Hannu Ylitalos bok som 
delvis citerades i inledningen till detta kapitel lyder i sin helhet på följande vis:

A. 1. V arför kallas T euvo till fö rh ö r hos rek to rn?  H ur går fö rhö re t till?  2. V arför ger 
sig  Teuvo på  en  svensk  låg stad iee lev?  H ur fö rsv ara r han  det han  g jort?  3. V arför 
sk ickas Teuvo till en  p syk ia trisk  k lin ik?  Vad rekom m enderar m an där?  4. H ur agerar 
m ynd igheterna  m ot T euvo? Vad b e ro r hans svårighete r på?  V ilken situation  befinner 
sig  m am m an  i?

240 Från Bibeln till B lanche Studiehäfte, s. 16; s. 14; s. 5.
241 F rån B ibeln  till B lanche Studiehäfte, s. 13; s. 17; Språk och littera tu r Studiebok  2, s. 57.
242 Från B ibeln till B lanche Studiehäfte, s. 16; s. 11; Språk och littera tu r Studiebok 3, s. 84.
243 1900-ta lsberä ttare Studiehäfte, s. 4 , 5, 6, 8, 7.
244 Från Bibeln till Blanche Studiehäfte, s. 13; s. 6; Språk och litteratur Studiebok 3, s. 70.
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B. 1. F rån  v ilka  länder är de  h ä r invandrarna?  V ilka kon tak te r har de m ed  sina 
hem länder?  2. V ilka p rob lem  har de i Sverige? V ilka svårighete r h a r de m ed  språket?  
3. Vad tycker de om  S verige och  svenskarna?  H ur behand las de i Sverige?  4. V ilka 
sk illnader finns m ellan  de h ä r invandrarna?  V em  har de svåraste  p rob lem en?
V arför?245

Frågorna under B rör Ylitalos text, ett utdrag ur Theodor Kallifatides bok Utlän
ningar samt Marinkovics novell Mina två mödrar.

Till uppgifterna under A l och 3 finns tydliga svar i den lästa texten, liksom till 
den andra delfrågan under 2. Den första delfrågan där kan uppfattas så att den 
sammanfaller med den följande och det är kanske så den är tänkt. I annat fall är det 
en helt öppen fråga som inbjuder till egna funderingar utan stöd i det lästa, 
psykologiska funderingar kring hur människor fungerar. För frågorna under 4 finns 
mera av material i texten att utgå ifrån för egna tolkningar och bedömningar, men 
i synnerhet de två sista är mycket öppna frågor. Inga svar är givna. För att kunna 
besvara dem krävs att eleverna med hjälp av egna erfarenheter och psykologisk 
insikt sätter sig in dessa andra människors situation och känslor.

Frågorna under B kräver på samma vis inledningsvis läsning och tolkande 
sammanfattning av texternas innehåll, med tonvikten på de problem, svårigheter 
och missförhållanden som skildras, medan fråga 4 är nästan helt öppen och 
uppmuntrar till eget engagemang i förhållande till de människor och problem som 
texterna skildrar, inlevelse i andras känslor och bedömande-värderande ställnings
taganden som avser människors inre upplevelser och plats i världen. Teuvo är nog 
den av huvudpersonerna i de tre texterna som framställs som mest utsatt. Men är det 
egentligen svårare att vara finskt invandrarbarn än adopterad jugoslavisk flicka 
uppväxt i Sverige, eller ung grekisk invandrare som lämnat sina gamla föräldrar 
kvar hemma i byn? Varför då?

Frågor som ”Hur går förhöret till?” och ”Hur agerar myndigheterna mot 
Teuvo?” under A är också de sådana att de, särskilt i en diskussion i grupp, knappast 
bara ger upphov till neutralt redogörande svar. Värderande bedömningar blir 
naturliga. Det rör sig om ett övergrepp mot ett barn, och myndigheterna behandlar 
Teuvo både okänsligt och valhänt.

Vilken typ av kunskaper kräver och ger litteraturstudiet?

De frågor som på ett icke styrande vis rör litterära verkningsmedel, eller mera 
allmänt t.ex. den stämning som en dikt uttrycker, kräver eller främjar en känslighet 
för just litterära verkningsmedel. Ett litteraturstudium som sker efter skoldiskur- 
sens anvisningar kräver vidare att eleverna kan läsa och förstå innehållet i studerade 
texter, ibland också på ett mer avancerat sätt tolka det: ”Vad vill författaren ha sagt 
med dikten?”. Det kräver också att eleverna kan motivera sina intryck, åsikter och 
preferenser ifråga om litterära texter, och ta ställning till dem och deras innehåll. 
Samtal eller diskussion i grupp är genomgående den förutsatta arbetsformen vid 
litteraturstudiet, och ibland begärs uttryckligen att svar skall motiveras. ”Varför

245 1900-ta lsberä ttare Studiehäfte, s. 10 resp . 11.
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valde ni just dessa?” är en fråga som återkommer vid de många förslag till 
arbetsuppgifter som förutsätter att eleverna själva gör ett val av texter att behandla.

I minst lika hög grad tycks litteraturstudiet dock kräva en förmåga att, med eller 
utan stöd av lästa texter, sätta sig in i andra människors känslor och upplevelser. 
Delvis också en beredskap att yppa och bearbeta sina egna. Frågor som hur 
Woyzeck eller paret Macbeth ”är” måste besvaras med utgångspunkt från vad som 
direkt eller indirekt framgår i texterna, men de inbjuder naturligtvis också till friare 
egna tolkningar. Frågor som vilken situation Teuvos mamma befinner sig i, vem av 
invandrarna som har de svåraste problemen och varför samt hur elvaåringar är, 
begär psykologisk insikt av eleverna. Förmågan att avläsa och tolka en text är i de 
fallen bara en första förutsättning för att kunna ta ställning till frågorna. De frågor 
som i princip bara begär att textens innehåll skall refereras innebär på liknande vis, 
särskilt när de som här ofta rör skildrade människor i konfliktfyllda situationer, att 
de kan leda till diskussioner om och ge insikter i mänsklig psykologi. Hur reagerar 
Macbeths söner på mordet på kung Duncan? Vad tycker Tartuffe om Orgon?

Frågorna om texters innehåll rör emellertid inte bara människorna i dem. De 
uppmuntrar till granskning och diskussion av och ställningstagande till en nu- och 
dåtida social verklighet; inte bara de direkt utomlitterära om till exempel dagens 
vårdverklighet eller vad i Voltaires text som är aktuellt än i dag, utan också frågor 
som den om Rousseaus syn på kvinnors uppfostran, eller om vilken bild Strindberg 
ger av skolan och vilken samhällskritik han för fram i utdraget ur Tjänstekvinnans 
son. De kunskaper som erfordras har då ingenting med litteratur och språk att göra, 
de rör dagens och gårdagens samhälleliga verklighet. De elever som skall bedöma 
hur Maupassant ser på kriget och om det är en historia om patriotism han berättar 
i novellen Mor Sauvage leds likaså rimligen lätt till att dra in egna uppfattningar om 
krig och patriotism.

Vilken livssyn eller människosyn som kommer till uttryck efterfrågas gärna när 
det gäller dikter. I det skiljer sig 80-talets frågor kanske inte från dem kring 1920 
(se s. 108f). Men nu frågar man också efter synen på samhället, och framför allt 
begär eller uppmuntrar man till diskussion kring dikternas livs- och människosyn. 
Vid Heidenstams dikt Åkallan och löfte ställs liksom ifråga om Tegnérs Det eviga 
uttryckligen frågan om författaren har raff -  blir människan bättre om hon ”slås av 
elände”? Med en sådan utformning innebär litteraturstudiet att kunskaper och 
uppfattningar som skolan inte har meddelat eleverna avkrävs dem, egna, privata 
uppfattningar om världen och livet.

Litteraturstudiets funktioner
Ett sådant litteraturstudium sätter rimligen igång kunskapsprocesser hos eleverna, 
kunskapsprocesser som inte i första hand rör språk och litteratur utan världen runt 
omkring dem och dem själva: människor och deras sätt att vara, mänskliga och 
samhälleliga problem. Det tvingar till att tänka igenom och ta ställning till 
grundläggande frågor om hur det är och hur det bör vara här på jorden. Sådana 
grundläggande frågor drar in den uppväxande människans eget jag i det hon sysslar
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med i skolan, på ett nästan lika uppenbart vis som de samtalsfrågor som direkt frågar 
efter egna erfarenheter och minnen gör. Litteraturstudiet konfronterar henne 
därigenom på ett potentiellt mycket starkt berörande och påverkande sätt med 
frågor och problem som rimligen har relevans för hur hon kommer att tänka och 
handla i framtiden, och för hur samhället kommer att se ut i framtiden. Litteraturens 
speciella förmåga att påverka tycks dessutom i den svenska skoldiskursen kring 
1980 utnyttjas på ett mycket medvetet sätt; texterna har i stor utsträckning valts för 
att kunna ge eleverna en förståelse för utsatta eller förtryckta grupper i samhället, 
nära dem själva eller geografiskt långt ifrån.

Kring 1980 saknades den styrning som studentexamen innebar i den svenska 
gymnasieskolan. Eleverna tvingades inte av examenskraven att studera vissa 
författare eller verk. Kursplanen för modersmålsämnet föreskrev inte heller några 
bestämda författare eller verk att studera, tvärtom uppmuntrades läraren att välja 
texter efter förutsättningarna och önskemålen i en viss klass.246 Olika klasser läste 
förmodligen olika texter och urvalsramen för möjliga texter var mycket vid. Ett 
sådant litteraturstudium återskapar inte ett gemensamt arv av texter, och fungerar 
knappast heller socialt sammanhållande. Däremot kan skoldiskursens litteraturur
val och rekommenderade sätt att använda litterära texter bidra till att befästa eller 
skapa insikter och grundläggande värderingar som rör människor och mänsklig 
samlevnad. Det kan bidra till en social fostran.

Konklusion

Litteraturens värde, värdet av bekantskap med litteratur och litteraturens plats som 
föremål för undervisning i skolan knyts i Sverige kring 1980 i stor utsträckning till 
litteraturens referens till en verklighet och möjlighet att ge eleverna insikt i verkliga 
förhållanden. Skolans tal om litteratur är på ett mycket tydligt vis förknippat med 
förmedlingen av erfarenheter och föreställningar som rör annat än litteratur.

246 LGY-70:ll, Supplem ent 22, Svenska f ö r  tre- och fy ra å rig a  lin jer  (1975), s. 22, 24.
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5
Skolans tal om litteratur. 
Sammanfattning, slutsatser 
och diskussion I

Syftet med mitt arbete är att bidra till en fördjupad förståelse av skolans tal om 
litteratur, dess karaktär och plats i en process där erfarenhet i vid mening överförs 
från en generation till en annan -  en kulturell åter-skapande- och överföringspro
cess. I detta kapitel sammanfattar jag, drar slutsatser från och diskuterar resultatet 
av arbetet hittills. Jag återknyter till de övergripande problem kring ”litteratur” och 
ett kulturellt återskapande som jag inledningsvis tog upp.

Recapitulatio -  sammanfattning
Utgångspunkten var att skolans tal om litteratur har betydelse för återskapandet av 
sociala teorier och perceptioner som rör litteratur -  vad som räknas som litteratur och 
varför - men också för att återskapa föreställningar och värden överhuvudtaget i ett 
samhälle. Det senare togs till intäkt för att en litteraturuppfattning som kommer till 
uttryck via skolans förmedling av litterära texter också säger något om en bredare, 
socialt dominant litteraturuppfattning. Jag presenterade en analys av ett modemt 
svenskt litteraturbegrepp där de två dimensionerna fiktion-fakta och konst-icke konst 
sågs som de som kunde redogöra för dess inre organisation. Dimensionerna urskilde 
fyra subfält inom det fält av symboliska produkter som termen litteratur refererar till, 
och det ena utpekade jag som litteraturens kärnområde eller litteratur i snäv mening 
enligt detta litteraturbegrepp, det som avsåg centralt litterära texter. Jag konstaterade 
att ett sådant litteraturbegrepp förmodligen inte var särskilt gammalt: fiktion- 
faktadimensionen tycks i ett äldre litteraturbegrepp inte ha spelat lika stor roll. 
Därefter redogjorde jag kort för resultaten från en studie av termerna litteratur och
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konsts historia, som hade givit vid handen å ena sidan att litteraturbegreppet undergått 
många och stora socio-historiska förvandlingar, å andra sidan att det trots skillnaderna 
inom olika språkområden och förändringarna över tid tycktes gå att urskilja en 
gemensam kärna hos det, liksom en gemensam performativ funktion, dvs. värdeladd
ning. Jag påpekade att det västerländska litteraturbegreppet från början var nära 
knutet till undervisning och till tal om det vi nu kallar litteratur, den särskilda, socialt 
distinktiva innebörd att främst beteckna förmågan att uttala sig om, bedöma och tala 
över produkter av språkkonst som den franska termen littérature tycks ha haft under 
1700-talet, och den svenska termens mycket breda betydelse av vetenskap och studier 
överhuvudtaget.

Konstaterandet att återskapandet av ett begrepp inbegriper inte bara återskapande 
utan också stora förändringar ledde in till en diskussion av begreppet kulturell 
reproduktion och moderna teorier om kulturell reproduktion, där jag menade att 
återskapandebegreppet bäst förstås i meningen återigenskapande, och att det trots allt 
är värdefullt att söka göra skillnad mellan ett socialt och ett kulturellt åter-skapande 
när man talar om kulturreproduktion. Det avsnittet avslutades med en närmare 
redogörelse för den förståelse av litteraturen, skolan och olika texter för litteraturun
dervisning med vilken jag gick in i huvudundersökningen. Jag urskilde där bland de 
textbunda utsagor som kan sägas ingå i en skoldiskurs tre huvuddtyper: primärtexter 
som utgör ett urval ur en primär, litterär diskurs, beledsagande sekundärtexter som 
representerar en metadiskurs och pedagogiska primärtexter som uttalar sig om hur de 
litterära texterna bör studeras eller användas.

I huvudundersökningens inledande del undersöktes så primärtexturvalet i skolan- 
tologiema med avseende på det litteraturbegrepp -  den teori om och perception av 
litteratur -  som de valda texterna representerade. Analysredskapen hämtades från 
den inledande analysen av litteraturbegreppet. Undersökningen visade att de 
förmedlade texterna i båda länderna både kring 1920 och kring 1980 till stor del hört 
hemma inom litteraturens kärnområde, men att det långtifrån enbart rört sig om 
sådana texter. Bara i den moderna svenska antologin var en stor majoritet av 
texterna av den typen. Den visade också på stora skillnader mellan länderna och 
över tid. Endast hälften av det äldre franska texturvalet utgjordes av texter från 
kärnområdet; nästan lika stor del utgjordes av litterär sakprosa, dvs. direkt verklig- 
hetsbeskrivande texter med anspråk på konstnärligt värde. I den moderna franska 
antologin hade andelen sådana texter minskat men stod fortfarande för ungefär en 
femtedel av de förmedlade texterna. De svenska tjugotalsantologierna dominera
des vidare av vers medan 80-talsantologin dominerades av fiktionsprosa. I den 
senare antologin hade litteraturbegreppet också utvidgats mot att innefatta lågsta- 
tusfiktion. En slutsats där var att den historiskt redovisande princip som styrt 
antologiernas texturval bara i ett av fallen tycktes kunna förklara andelen texter från 
området utanför kärnområdet, och att fältet låg öppet för andra, specifikt pedago
giska principer bakom urvalet av texter för förmedling. Redan här fanns alltså skäl 
att misstänka att det som var centralt litterära texter i den meningen att de valts ut 
för förmedling till nästa generation inte nödvändigtvis också var det på så vis att de 
avspeglade en dominerande samhällelig litteraturuppfattning.
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Sammanfattning av resultaten från del III

De närmast föregående kapitlen har redovisat undersökningen av skoldiskursema i 
sin helhet i varje land. Fokus för intresset var litteraturuppfattningen och litteraturstu
diets potentiella funktioner.

Ett första och viktigt resultat från den är att urvalet av primärtexter, med den 
strukturering och organisation texterna har givits, sekundärtextemas metadiskurs 
och i viss mån också de pedagogiska primärtexternas rekommendationer för studiet 
av litteraturen framstår som styrda av gemensamma principer; som en enda 
skoldiskurs om litteratur. Vidare gäller följande:

Jämförelsen mellan länder och över tid visade att litteraturuppfattningen variera
de både i rummet och över tid. Kring 1920 fanns dock ganska stora likheter mellan 
den svenska och den franska litteraturuppfattningen. Arv och nation var i båda 
fallen de grundläggande principer som organiserade en skoldiskurs om litteratur. 
Än större var likheten mellan litteraturuppfattningen och skoldiskursen i Frank
rike kring 1920 och kring 1980. För Sveriges del, däremot, var skillnaderna 
mellan den första och den andra undersökta tidpunkten genomgripande.

Kring 1920 var det i Sverige primärt distinktionen nationell-ickenationell som 
skilde ut litteratur från ickelitteratur. Oberoende av en fiktion-faktadimension var 
det inhemska texter, som gärna tycktes återge scener eller gestalter ur den nationella 
historien, som var centralt litterära. De litterära texterna strukturerades och organi
serades i skolantologierna efter sina upphovsmän, en kronologi samt litteraturhis
toriskt periodiserande principer, och urvalet ur en litterär diskurs var i det avseendet 
en parallell till sekundärtextemas nationellt litteraturhistoriska metadiskurs. Det 
dominerande inslaget i sekundärtextemas litteratursyn var likaså det nationella: 
litteraturen som ett självklart värde i en nationell andlig odling, eller en för nationen 
gemensam egendom. Inom denna ram sågs litterära verk som uttryck för en 
författares väsen eller karakteristiska läggning, för en tid och för nationella särdrag. 
Författaren och hans verk smälte självklart samman, både vid förklaringen och 
värderingen av litteraturen.

I Frankrike gällde vid samma tid detsamma, men med följande skillnader: i den 
franska skoldiskursen var det nationella kulturella arvet ett arv som hade traditio
nens tyngd, och samtidigt i sin helhet var aktuellt i samtiden. Litterära sakprosetex- 
ter utgjorde en stor del av de förmedlade texterna. Genren var en delvis konkurre
rande princip vid organisationen av primärtexterna, vilka utgjordes av mycket korta 
utdrag ur verk. I perspektiveringen av litteraturen fanns jämte det nationella ett visst 
inslag av universalism och ett avsevärt inslag av en litteratursyn som kan kallas 
retorisk, enligt vilken litteratur är ett resultat av den perfekta anpassningen mellan 
ett innehåll och en form. Vid förklaringen av litteraturen var publiken en förkla- 
ringsfaktor. Samtliga dessa senare drag kan ses som exempel på den universalis- 
tiskt-intellektuella strävan som var ett inslag i den franska skoldiskursen vid denna 
tid; i det rekommenderade sättet att studera litteraturen, men också i texturvalet och 
metadiskursen.
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Kring 1980 hade i Frankrike inga grundläggande förändringar skett ifråga om 
den litteraturuppfattning som avspeglade sig i en skoldiskurs. Urvalet och organi
sationen av primärtexter var sig mycket likt, liksom metadiskursens urval och 
strukturering av ett stoff. Texturvalet som ett pärlband av stora, kända och berömda 
inhemska texter var dock mera accentuerat än tidigare, liksom texternas roll att 
illustrera en metadiskurs om litteratur. De förmedlade texterna tycktes valda för att 
spegla Människan och hennes stora frågor. Litteratursynen skilde sig från den kring 
1920 genom en stark tyngdpunkt på författaren-människan på bekostnad av andra 
förklaringsfaktorer, en universalism som gällde litteraturen som ett uttryck för och 
spegling av Människan med stort M, och en syn där de litterära verken sågs som 
skapade resultat av en språklig-estetisk konst, inte främst av den perfekta anpass
ningen mellan ett innehåll och en form. Jag kallade litteratursynen humanistisk- 
nationell.

I Sverige var skoldiskursen 1980 inte längre centrerad kring vare sig nationen 
eller ett historiskt arv av texter. Mellanmänsklighet, pluralism och social fostran var 
de beteckningar som bäst redogjorde för de grundläggande principer som organi
serade en skoldiskurs. Litteratur var texter från hela världen och främst nyare 
sådana, till och med mycket unga texter. Texterna var framför allt starka, känslo
mässigt engagerade fiktionstexter. Urvalet ur en litterär diskurs strukturerades och 
organiserades inte enbart efter författare och en historisk litterär utveckling och 
metadiskursens organisation utgjorde därför bara delvis en parallell till primärtex
ternas. Andra organisationsprinciper konkurrerade med den traditionella, i första 
hand en delvis explicit organisation efter texternas innehåll. Deras motiv och teman 
låg då gärna nära elevernas egna erfarenheter; fokuserade aktuella samhällsförete
elser samt konflikter av olika slag. Deras upphovsmän var inte längre nödvändigtvis 
stora och erkända författare, och författarens roll hade tonats ned avsevärt. I det 
kronologiskt presenterade urvalet sökte man t.ex. inte längre att spegla ett livsverk 
eller teckna ett helhetsporträtt av en författare. En enda författare lyftes fram, 
August Strindberg. Ser man till det tiotal författare som jämte Strindberg bereddes 
relativt stor plats, utkristalliseras en grupp radikala, samhällshällskritiska författare 
från 1800- och 1900-talet. Centrala drag i litteratursynen var dels betoningen av 
litteratur som en skildring av människor, deras miljöer och problem, dels som något 
som står i relation till läsande människor. Litteraturens väsen beskrevs explicit som 
en författares konkret gestaltade värderingar. Implicit sågs litteratur som ett 
tämligen omedelbart uttryck för en författares upplevelser och tankar och hans 
arbete med litterära arbetsredskap, men också som en produkt av ett samhälle och 
en läsande publik.

Undersökningen av litteraturstudiets potentiella funktioner gav i sammanfatt
ning följande vid handen:

För den äldre perioden var det för Sveriges del svårt att yttra sig om litteratur
studiets funktioner enligt en dominerande skoldiskurs. Material av den typ som 
användes för Frankrikes del och för Sverige kring 1980 saknades. Ett antagande 
som föreföll rimligt var ändå att de litterära texterna studerades på ett sätt som 
underströk ett tankeinnehåll i dem, ett tankeinnehåll som i litteratururvalet ofta var
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nationellt och idealistiskt färgat, och en rimlig slutsats om litteraturstudiets funk
tioner tycktes vara att det i stor utsträckning fungerade socialt och nationellt 
sammanhållande. En uppsättning gemensamma texter med nationella motiv för
medlades genom skolans försorg till den lilla grupp ur den nya generationen som 
gymnasieskolans elever utgjorde, liksom kunskaper om och kring dessa verk och 
deras upphovsmän.

Den socialt och nationellt sammanhållande funktionen föreföll än mera utpräg
lad i det franska litteraturstudiet och i det fallet är slutsatsen betydligt bättre 
underbyggd. Det urval ur en litterär diskurs som förmedlades var vid båda de 
undersökta tidpunkterna korta, välkända och berömda texter ur ett inhemskt 
textarv; kring 1980 hade texterna ibland emblematisk karaktär. Genom det anvisade 
sättet att studera dem skulle inte bara innehåll och formuleringar i de enskilda 
texterna ha inpräntats utan också relationerna mellan dessa texter och tankar, på ett 
vis som av arvet av texter gör en gemensam symbolisk arsenal. Genom det sätt att 
studera dem som anvisades skulle också ett bestämt sätt att närma sig texterna ha 
inpräntats, som hade stora likheter kring 1920 och 1980. De litterära texterna 
förutsattes studeras med avseende på sina beståndsdelar och relationerna mellan 
dessa delar; genom en noggrann analys av den språkliga väven och dess uppbygg
nad som samtidigt ofta innebar en analys av en tankes eller känslas innehåll och 
utveckling. Ordens nyanser förutsattes granskas noga ifråga om sin ”exakthet”, 
lämplighet eller uttrycksfullhet vid återgivandet av en utomspråklig värld av tankar, 
känslor eller ting. Inriktningen var starkast uttalad kring 1920, men tydlig även 
kring 1980. Ett litteraturstudium som sker på detta vis åter-skapar rimligen ett sätt 
att se på texter och språk som är gemensamt; kanske också en gemensam uppfatt
ning om relationen mellan språk och värld. En annan funktion hos litteraturstudiet 
som tycktes gemensam vid båda tidpunkterna var den att åter-skapa en förmåga att 
tala sammanhängande om, värdera och bedöma litterära texter.

De franska kursplanerna och föreskrifterna för den muntliga prövningen i 
studentexamen anvisade både kring 1920 och 1980 bestämda författare och deras 
verk som föremål för undervisning och explikation. Det innebär en stark styrning 
ifråga om den faktiska verksamheten vid litteraturstudiet och gör hypotesen att 
litteraturstudiet faktiskt också hade en sådan sammanhållande och åter-skapande 
funktion rimlig.

Det svenska gymnasieskolans litteraturstudium kring 1980 rörde enligt en domi
nerande skoldiskurs uttryckligen i minst lika hög grad den verkliga världen som 
texter. Texter förutsattes användas som en språngbräda för att diskutera en mera 
näraliggande verklighet, eller behandlas som genomskinliga i det att man såg rakt 
genom dem till den verklighet de skildrade. Psykologiska resonemang kring de 
människor som skildrades i litteraturen betonades, liksom det samhälle texterna 
speglade. Litteraturstudiet föreföll ägnat att sätta igång kunskapsprocesser hos 
eleverna som rörde människorna och samhället runt omkring dem och dem själva 
mera än de rörde språk och litteratur; det drog in den unga människans eget jag och 
konfronterade henne med frågor och problem som rimligen var viktiga för hennes 
framtida handlande och för hur samhället skulle se ut i framtiden. Samtidigt saknades
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den styrning som studentexamens krav tidigare hade inneburit, och styrdokument för 
undervisningen underströk friheten att välja texter och utforma undervisningen efter 
elevernas förutsättningar och önskemål. Ett sådant litteraturstudium återskapar inte 
en uppsättning för gymnasieeleverna gemensamma texter. Däremot är en potentiell 
funktion att bidra till formandet av en ”bättre” människa och samhällsmedlem.

Litteraturstudiets plats i en kulturell 
återigenskapande- och överföringsprocess
Den viktigaste slutsatsen från undersökningen av skoldiskursema är att skolans tal 
om litteratur, litteraturstudiets plats i en läroplan, blir begripligt framför allt som en 
del i en kulturell åter-skapandeprocess som rör breda, övergripande sätt att se, tänka 
och känna; rör föreställningar, värden och perceptionsscheman som gäller annat än 
litteratur.

I samtliga de undersökta sociokulturella omgivningarna var ju  den bekantskap 
med och kunskap om litteratur som skolan förutsåg och tillhandahöll starkt färgad 
av en övergripande ideologisk och värdebemängd dimension. Kring 1920 hade talet 
om litteraturen sin plats inom ramen för föreställningar som rörde nationen. För 
Frankrike gällde detsamma även kring 1980.1 Sverige hade det 1980 däremot sin 
plats inom ramen för ett demokratiskt-socialt fostrande projekt. Sagt på ett annat 
och mer abstrakt vis: den relation till en tidigare mänsklig erfarenhet eller kultur 
som skoldiskursema vittnar om, är överallt en relation av ett sådant slag att den 
överföring av erfarenhet som den genom skolan förmedlade bekantskapen med 
litterära texter innebär, är djupt inbäddad i tidigare mänskliga erfarenheter av annan 
art. Formuleringarna i min konklusion ifråga om Sverige kring 1920 gäller 
generellt: skolans tal om litteratur framstår tydligt som bestämt av en bredare social 
kontext, inte av ett fenomen som kan kallas litteratur, och upprätthållandet och 
återskapandet av litteraturen som värde och förmedlingen av föreställningar och 
perceptionsscheman som rör den är beroende av, och som det förefaller helt 
underordnad, ett åter-skapande av föreställningar och värden av annan art. Via 
skolans tal om litteratur överlämnas ett sätt att se på den verkliga världen, på 
människan och på sin egen plats i världen.

Att skolundervisning först och främst handlar om ideologiöverföring är ett 
vanligt antagande i teoribildning kring skola och undervisning. Skillnaden i detta 
fall är att här är det en slutsats, en slutsats som jag har sökt undvika men som 
framstår som den rimliga efter undersökningarna av texterna för litteraturundervis
ning. Den skall också förstås just på det vis som jag formulerar den: att litteratur är 
föremål för undervisning i (gymnasie)skolan blir begripligt framför allt som en del 
i en kulturell åter-skapandeprocess som rör annat än litteratur.

Det innebär naturligtvis inte att litteraturstudiet inte skulle förmedla kunskaper 
och föreställningar om litteratur. Det sätt att studera litteraturen som kunde spåras 
i de franska skoldiskursema ger till och med grund för slutsatsen att via litteratur
studiet har grundläggande sätt att se som specifikt rör text, språk och kanske 
språkets relation till en utomspråklig verklighet överförts. Det som har tillskrivits
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värde och varit föremål för socialt lärande tycks i Frankrike i högre grad än i Sverige 
ha varit en speciell/orm som mänskliga erfarenheter gjuts i, den litterära formen.

Ett tal om människan

Mellan skoldiskursen i Sverige och Frankrike kring 1980 fanns en slående likhet på 
en punkt: det var tydligt att talet om litteraturen i mycket var ett tal om människan. 
Skillnaderna låg i uppfattningen av människan, om relationerna litteratur-männis
ka och i litteraturstudiets utformning i förhållande till männi skostudiet. Också i de 
äldre skoldiskursema fanns spår av detsamma, litteraturstudiet som tal om männis
kan. Det är möjligt att erfarenhetsförmedlingen inom ett område som till exempel 
historia kan fungera på liknande vis, men litteraturstudiet bör ha särskilda förutsätt
ningar att kunna överföra långsiktigt verkande och generella sätt att se som rör 
något för både individen, en kultur och samhälleliga produktionsprocesser i vid 
mening så grundläggande som människan själv. Särskilda förutsättningar därför att 
litterära texter ofta handlar om just människan -  eller kan väljas så att de gör det, 
och studeras så att de gör det -  och dessutom skildrar henne på ett sätt som har 
särskilda möjligheter att påverka.

Den sociala kontrollen

Min undersökning har rört texter för litteraturundervisning, skoldiskurser om 
litteratur, inte en faktiskt bedriven litteraturundervisning. Det kan finnas anledning 
att påminna om det. Mellan en av skolinstitutionen accepterad diskurs om litteratur, 
den verkliga undervisningen och till sist dess resultat finns stora friutrymmen. Men 
om litteraturstudiets plats i en läroplan är begriplig främst som ett åter-skapande av 
utomlitterära föreställningar och värden, en form av bredare social kontroll, blir en 
intressant fråga den om graden och arten av den kontroll som skulle utövas i ett 
litteraturstudium som äger rum enligt skoldiskursens rekommendationer. Här vill 
jag bara peka på en enda sak: man kan argumentera för att den sociala kontroll som 
utövas genom det i den moderna svenska skoldiskursen anvisade litteraturstudiet är 
starkare än motsvarande kring 1920. Nationalismen var förmodligen kring 1920 i 
ännu högre grad än demokratin kring 1980 en för eleverna, deras föräldrar, lärare 
och befolkningen i sin helhet gemensam överideologi. Men elementet av social 
kontroll är kring 1980 potentiellt starkare och verksammare än tidigare, eftersom 
den sociala kontrollen nu arbetar inifrån. Så länge litteraturstudiet i princip bara 
kräver ”skolkunskaper” av eleverna finns utrymme för motstånd mot påverkan. Det 
anvisade sättet att studera litteratur kräver kring 1980 att elevens eget jag och 
innersta dras in i skolundervisningen.

Skilda läroplaner?

Att skoldiskursema om litteratur var så olika i Sverige och Frankrike kring 1980 
talar för att gymnasieskolans litteraturstudium vid den tidpunkten hade sin plats 
inom planer för det sociala lärandet som var mycket olika. Att så skulle vara fallet 
är en hypotes som inte heller kan vidareutvecklas här. Men enligt läroplansteorins
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antaganden är det styrkeförhållandena mellan sociala krafter som utgör den yttersta 
grunden för läroplansutvecklingen i ett land. Det skulle då ge stöd för slutsatsen att 
dessa styrkeförhållanden vid den tidpunkten inte var desamma i de två länderna.

Skolspecifika litteraturuppfattningar och diskurser
Undersökningen av litteratururvalen i skolantologierna och av en beledsagande 
metadiskurs i de två länderna visade att det fanns en grundläggande samstämmighet 
mellan primärtexturvalens karakteristika och karakteristiska drag i sekundärtexter
nas tal om litteratur. Det fanns skillnader i vad som räknades som litteratur, sättet 
att strukturera och organisera primärtexter och perspektiveringen av litteraturen i 
de olika omgivningarna -  men i visst land vid en viss tid var likheten mellan 
karakteristiska drag hos litteratururvalen och i metadiskursen stor. Likheter fanns 
också mellan dessa och de pedagogiska primärtexternas anvisningar för studiet av 
litteraturen.

En rimlig slutsats från detta är att det är en övergripande, ideologisk och 
förmodligen sto/specifik syn på litteraturen-i-skolan som har varit styrande för 
både förmedlingen av ett urval primärtexter och den beledsagande diskursen; 
skolspecifik i meningen en syn som har mera att göra med skolans och uppfostrans 
sammanhang än med litteraturens eller litteraturvetenskapens. En vetenskaplig 
kunskap om litteratur förefaller stå för elementa i de sammanhängande sekundär
texterna om litteratur, men de drag som kan antas vara skolspecifika är framträdan
de. Slutsatsen sammanfaller här med en rimlig slutsats från undersökningen av 
skolantologiernas litteraturbegrepp.

Litteratursynens relation till en litteraturvetenskap

I vilken mån kan litteratursynen i texterna för skolbruk förklaras med hänvisning 
till litteraturvetenskapliga teorier om litteratur, en vetenskaplig kunskap om litte
ratur som hämtats in till en skolkontext? Nedan skall jag bara mycket kort ta upp 
den frågan.

Richard Steffens svenska litteraturhistoriska text kan ses som ett exempel på en 
positivistisk historism med komparativ inriktning. Josua Mjöberg nämner flera 
gånger i sin lärobok tankeinriktningar som ser till ”människan bakom verket”, en 
gång som den speciella inriktningen hos den moderna litteraturkritiken, och det är 
tydligt att det är hos denna nyare riktning hans sympatier ligger. Men ifråga om 
perspektiveringen av litteraturen är det nationella det grundläggande i bådas texter 
och deras förklaring av den är densamma som Tegnérs: ”All dikt, liksom allt annat 
mänskligt företag, bär stämpeln av sitt tidevarvs lynne liksom av författarens 
eget”.247 Även vid värderingen och karakteristiken av litteraturen är överensstäm
melsen med språkbruket inom det tidiga 1800-talets idealistiska litterära och 
filosofiska skola påfallande. De bärande dragen i litteratursynen tycks hämtade från 
ett socialt dominant bildningsgods med rötter i den tidiga 1800-talsidealismen

247 E saias T egnér i b rev  till C arl G u sta f a f  L eopo ld  den  7 febr. 1822, cit. från  Ö versik t av  
svenska litteraturen, del 3 (1918), s. 140.
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snarare än från litteraturvetenskapliga teorier. Den franska metadiskursen kring 
1920 där publiken var viktig för förklaringen av litteraturen, spår av en uppfattning 
av litteraturen som något socialt fanns och genrers utveckling också spelade en viss 
roll, kan antas vara påverkad av lansonismen248 och Brunetiéres teorier om 
1’évolution des genres. Men liksom i Sverige är de dominerande dragen i litteratur
synen andra. Jag kallade den nationell-retorisk, och det senare representerar 
förmodligen liksom i Sverige vid samma tid snarast ett socialt dominant bildnings- 
gods. När det gäller litteratursynen hos Lagarde-Michard har jag svårt att överhu
vudtaget knyta den till någon specifik litteraturvetenskaplig teoribildning. Det 
uppenbara inslaget av en syn på författaren och hans verk som härstammar från 
romantiken och sammankopplandet av människan-författaren och verket gör 
knappast texten till en vars litteratursyn kan förklaras med hänvisning till en 
vetenskaplig kunskap. I Dialogläromedlets Litteraturorientering, slutligen, har 
nyare forskning av litteratursociologisk karaktär lämnat spår, och en marxistisk 
sådan har kanske gjort de i de fall där litteraturen sägs spegla samhälleliga 
förändringar. Men varken detta, betoningen av en berättarteknik eller synen på 
verken som något där författarnas erfarenheter redovisas innebär att litteratursynen 
står för en vetenskaplig kunskap. Inte heller tycks förändringen i litteratursynen 
kunna förklaras med hänvisning till förändringar i en vetenskaplig kunskap. De 
dominerande dragen i litteratursynen var uppfattningen om litteraturen som en 
skildring av människor, deras miljöer och problem och som relaterad till andra 
människor.

Litteraturuppfattningarna, skolans tal om  litteratur 
och ett kulturellt åter-skapande -  diskussion av  
resultaten i relation till in ledande antaganden
De distinktioner mellan olika typer av texter för undervisning som jag arbetade med 
visade sig med andra ord egentligen överflödiga: distinktionen primärtexter- 
sekundärtexter tycks inte så viktig för förståelsen av skolans tal om litteratur. Var 
den för den skull ofruktbar, värdelös? -  Nej. Analysredskapen fungerade, men som 
redskap för att bygga upp en insikt som gör att de sedan framstår som obehövliga.

Ett grundläggande antagande var vidare att skolans tal om litteratur har betydel
se för åter-skapandet av mer generella teorier och perceptioner som rör litteraturen, 
förankrade i en dominerande litteraturuppfattning utanför skolan. Men resultaten 
från undersökningarna pekar, från flera håll, på att den inledande utgångspunkten

248 G ustave  L anson  grund läde  u nder 1890-talet en  länge dom inerande  sko la  inom  fransk  
litte ra tu rh is to risk  vetenskap , av p o sitiv is tisk -h is to risk  k arak tär och  främ st k än d  fö r den  v ik t 
som  lades v id  säk ra  fak ta  om  verken , deras tillkom sth is to ria  och  h is to riska  bakgrund . 
A n to ine  C om pagnon  (1983; särsk. s. 167 ff) u n d ers tryker den  socio log iska  karak tären  hos 
L ansons litte ra tu rh is to ria . H an  ser dock  sam tid ig t denna sida  hos lanson ism en  som  starkt 
ideo log isk t m otiverad , e tt u ttryck  fö r en  specifik  situation  i det fran ska  sam hälle t och 
un iversite tsm iljön  kring  sekelsk ifte t.
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måste ifrågasättas. Litteratur i skolan tycksju i stor utsträckning vara något annat 
än litteratur utanför skolan.

De av skolan förmedlade och behandlade texterna kan väljas efter specifikt 
pedagogiska urvalsprinciper, visade undersökningen i del II. Undersökningen av 
skoldiskurserna gav vidare vid handen att det i tre fall av fyra var distinktionen 
nationell-ickenationell som var primär för litteraturuppfattningen -  både såtillvida 
att för att komma med i ett av skolan förmedlat urval ur en litterär diskurs måste 
texterna var skrivna på nationalspråket, och i en djupare mening -  och som var den 
distinktion som tillsammans med en konst-ickekonstdistinktion utgjorde grunden 
för uppfattningen om vissa texter som centralt litterära. Men i en dominerande 
litteraturuppfattning avsåg begreppet litteratur säkerligen i båda länderna och vid 
båda tidpunkterna utanför skolan också utländska böcker, utländska texter. Den 
grundläggande analysen av ett modernt litteraturbegrepp som såg fiktion-fakta 
dimensionen som en av två centrala i en dominerande litteraturuppfattning kan 
naturligtvis vara felaktig -  men inte en bedömning som säger att utländska bokliga 
produkter också räknades som litteratur. Skillnaderna kan delvis förklaras genom 
att tillskriva uppfattningarna och perceptionema olika djup, och i ett vidare 
samhälleligt och kanske främst litteraturvetenskapligt sammanhang möter vi här 
uppfattningen om nationella litteraturer, där litteraturen ses som ett uttryck för ett 
visst folks kultur och utvecklingslinjer och man betonar sambanden inom en 
nationalspråkligt avgränsad litterär produktion. Den distinktion som utestänger 
utländska texter är emellertid rimligen först och främst ett skolspecifikt drag, en 
skoldistinktion. Här möter vi alltså återigen det skolspecifika.249

Det är heller inte bara i det avseendet som litteraturen när den hämtas in i en 
skolkontext underkastas specifika krav. I de svenska tjugotalsantologiernas textur
val framgick skolkraven i andra avseenden bara genom att åtminstone de litterära 
sakprosetextema delvis tycktes ha valts för sitt innehålls skull, för att ge lämplig 
intellektuell och moralisk näring åt ungdomar. De franska urvalen ur en litterär 
diskurs, däremot, var dessutom tydligt skolspecifika i det att texterna valts och 
presenterats för att lämpa sig för skolövningen explication de texte. Litteraturen i 
det sena svenska urvalet var skolspecifik i det att den gärna skildrade barn och 
ungdomar och kanske genom texternas innehåll överhuvudtaget. Att många av 
texterna var starka texter var förmodligen också det ett skolspecifikt drag. Struk
tureringen och organisationen av en litterär diskurs, slutligen, kan för Frankrikes 
del antas vara skolspecifik genom den gruppering av textutdrag efter välkända och 
inläringsvärda kännetecknande drag hos en författare som kom till synes både kring 
1920 och 1980; för Sveriges del genom den potentiella organisationen efter motiv 
och tema och fördelningen av texter efter genre och lättlästhet kring 1980.

249 D o ck  b ö r m an  in te g löm m a att b a ra  i F rankrike  1920 avsåg  sko lans litte ra tu rstud ium  
uteslutande  inhem ska  texter. V id läsn ing  av hela  verk  fö ru tsåg  ku rsp lanerna  i S verige 1920 
läsn ing  av u tländska  sådana, och  i F rank rike  hade  de  sedan  1948 anbefa llt läsn ing  av 
u tländsk  litte ra tu r v id  sidan  av den  inhem ska. D en  p la ts stud ie t av den  u tländska  litte ra tu ren  
hade  v a r dock  m ycket liten  i S verige p å  1920-talet (se B rink  1992) och  tro ligen  också  i 
F rankrike  1980.
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Slutligen var en generell slutsats från undersökningen av skoldiskursema som 
jag ansåg rimlig den, att en övergripande, ideologisk och förmodligen skolspecifik 
syn på litteraturen-i-skolan hade varit styrande för både förmedlingen av ett urval 
primärtexter och den beledsagande diskursen.

De många markeringarna av att litteraturen-i-skolan är något annat än litteratur 
utanför skolan leder till att det inledande antagandet om skolans betydelse för 
återigenskapandet av en dominerande samhällelig litteraturuppfattning måste ifråga
sättas. Om den bekantskap med litteratur som skolan tillhandahåller i flera avseenden 
präglas av drag som kan antas vara skolspecifika, talar ju det för att den uppfattning 
om litteratur som faktiskt överförs via skolan blir av ett alldeles speciellt slag, och 
positionen tycks vara den följande:

Antingen har skolans litteraturstudium faktiskt stor betydelse för överförandet 
från en generation till en annan av en litteraturuppfattning i ett samhälle, och då 
har också just de skolspecifika dragen i skolans litteraturtradering och litte
raturstudium betydelse för en sådan litteraturuppfattning. Det är t.ex. möjligt, 
förutsatt att den var lika framträdande i en klassrumspraktik, att den litteraturupp
fattning som kom till uttryck i skoldiskursema kring 1920, och i Frankrike även 
kring 1980, innebar att de sociala perceptioner rörande litteratur som faktiskt 
överfördes underströk litteratur som nationell litteratur och ett eget litterärt arv -  
trots att även utländska texter föll under litteraturbegreppet. Och det är möjligt att 
till exempel de starka texterna i Sverige 1980 betydde att en överförd litteraturupp
fattning hade ett sådant inslag. Men alternativt innebär de många skolspecifika 
dragen att skolans litteraturstudium har en mindre viktig roll att spela för åter
skapandet av perceptioner och föreställningar som rör litteraturen. Det som spelar 
minst lika stor eller större roll för återigenskapandet av en dominerande littera
turuppfattning över tid är då andra uppfattningar, förankrade i institutioner och 
sociala grupper utanför skolan.

Det blir också uppenbart att relationen mellan litteraturuppfattning/ar, samhäl
le-sociala grupper och skola måste problematiseras. Att tänka sig att det finns en 
dominerande samhällelig litteraturuppfattning, vilken den centrala kulturrepro- 
duktionsagenten (gymnasie)skolan, som en följd av sin relation till makten, skulle 
axla och bidra till att återskapa över tid, tycks innebära en alltför stor förenkling.

Den tanken bygger på att skolan, som agent för en kulturell reproduktion, på ett 
tämligen enkelt vis skulle fungera som förmedlare av socialt dominanta uppfatt
ningar; på tanken att makten över skolinstitutionen och dess föreställningar är en 
socialt förankrad makt och att de av skolan förmedlade föreställningarna följaktli
gen i stor utsträckning avspeglar föreställningar hos den eller de grupper hos vilken 
makten är förankrad. Men åtminstone ifråga om så grundläggande ting som en 
uppfattning om vad som räknas som litteratur och varför tycks viktiga inslag inte 
på något enkelt vis kunna knytas till en central agent, med en viss social förankring, 
dess uppfattning och dess förmåga att påverka uppfattningar och perceptionssche- 
man. Konstaterandet har konsekvenser av flera slag: inte bara för åter-skapandet av 
en litteraturuppfattning. För den gäller att skiljaktiga och av skolan icke axlade, 
eller åtminstone icke fokuserade, litteraturuppfattningar rimligen också spelar stor
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roll. Men det innebär också att relationen mellan sociala grupper, deras föreställ
ningar, skolinstitutionen och den makt över tanken som institutionen representerar 
kommer i fokus. För att bättre förstå institutionens karaktär och funktioner tycks det 
krävas ett perspektiv som upplöser den monolitiska karaktären hos en agent och 
istället ser grupper, makt och strider om makt som centrala.

Hittills har jag starkt betonat det skolspecifika hos litteraturen-i-skolan, och 
följderna av det. Men det finns naturligtvis också drag i skoldiskursemas litteratur
uppfattningar som tycks vittna om teorier och perceptioner utanför skolan -  eller, 
särskilt vad gäller Sverige 1980, kan tolkas som ett inslag i en strid om sådana.

Texter hämtade ur fiktionsgenrer vars lägre värdering är uteslutande social 
(barn- och ungdomsböcker, deckare) ingick inte i det av skolan förmedlade urvalet 
ur en litterär diskurs kring 1920, i Frankrike heller inte 1980. Kopplingen litteratur- 
renommerad Författare var också mycket stark i skoldiskurserna. Det pekar på en 
litteraturuppfattning som uppenbarligen är socialt hierarkiserande och som rimli
gen kan knytas till teorier och perceptioner utanför skolan.

I den svenska diskursen kring 1980 inkluderade litteratururvalet även utländska 
texter, och fiktivitet tycktes nu uppfattas som något centralt för litteratur. Den 
sociala hierarkiseringen och bundenheten till en socialt definierad Författare var 
mindre utpräglad. Samtliga dessa drag kan reflektera förhållanden i en litteratur
uppfattning utanför skolan.

Inget av dem är dock självklart oberoende av att det rör sig om litteratur i och 
för skolan.

Att litteraturuppfattningen i en skoldiskurs om litteratur hade förändrats i de 
avseendena kan ju  ha att göra med den övergripande ideologiska dimension som 
tycks speciell för en skoldiskurs. Förmedlingen av utländska texter i den svenska 
skoldiskursen är snarare ett resultat av en uttalad strävan att bryta med en tidigare 
nationell centrering i skolans innehåll än en avspegling av en dominerande 
litteraturuppfattning utanför skolan. Fiktionsprosans dominans i det svenska 
1980-talsmaterialet kan ses i ljuset av att den typen av texter är särskilt lämpad 
för att låta läsaren krypa in under skinnet på andra människor, känna det som 
romanfigurerna känner, och därmed kanske kan leda till en bättre förståelse av både 
andra och sig själv. Inslaget av lågstatusfiktion och den mindre utpräglade knyt- 
ningen till författare kan, tillsammans med den fokusering på starka och fängslande 
texter som var ett annat drag, ha att göra med en skolspecifik inriktning mot 
eleverna, deras förutsatta intressen och möjligheter att tillgodogöra sig texter.

De senare dragen, och särskilt fokuseringen på starka och fängslande texter, kan 
emellertid tolkas på ytterligare ett sätt.

De innebär att en litteraturförmedlingsstradition som bygger på en preexisteran- 
de gemenskap med en äldre generation, dess värden och litteraturuppfattning, och 
som haft en viss social förankring, inte längre är den förhärskande. Den gemenska
pen och traditionen har i skolan till stor del ersatts av en annan förmedlingslogik, 
en som kan kallas kommersiell', ”ge läsaren/eleven vad läsaren vill ha”.

En sådan tolkning innebär i sin förlängning att sociala styrkeförhållanden
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utanför skolan och skolans relation till samhället har förändrats på ett avgörande 
vis. Jag förtydligar:

Basil Bernstein beskriver förhållandet mellan fält för produktion (ekonomin -  
där ett antal agenter också har funktioner som innebär symbolisk kontroll), fält för 
symbolisk kontroll (”medvetandekontroll”) och omkontextualiseringsfält på föl
jande vis: ”The theories, practices, social relations within these fields [dvs. fält för 
produktion och fält för symbolisk kontroll] will exert an influence upon the 
discourse to be transmitted and on how they are transmitted; upon both the ’what’ 
and the ’how’ of pedagogic discourse.”250 Den nya förmedlingslogiken skulle med 
andra ord innebära att teorier och praktiker förankrade hos agenter för symbolisk 
kontroll inom ekonomiska fält influerat principer för litteraturstudiets ”vad”, och 
makten över människors medvetande därmed förskjutits från fält för ”ren” symbo
lisk kontroll av typen vetenskap och skola i riktning mot ett ekonomiskt fält och dess 
agenter.

Förhållandet till en litteraturuppfattning utanför skolan är osäker i resultaten från 
den svenska skoldiskursen 1980: en spegling av en uppfattning utanför skolan eller 
skolspecifika drag? Kanske snarare skolspecifika drag, bland annat därför att, 
enligt min bedömning, de förändringar i riktning mot en mindre socialt hierarkise- 
rande litteraturuppfattning som eventuellt har skett utanför skolan snarast har växt 
sig starka först efter 1980. Det viktiga är dock att förändringarna i en av skolinsti- 
tutionen axlad litteraturuppfattning pekar på ett litteraturbegrepp som faktiskt är i 
rörelse. I den strid om klassifikationer och perceptioner som äger rum inom ramen 
för åter-skapandet av en litteraturuppfattning kan de ha spelat en roll för en 
förändring av den.

Det franska litteraturstudiet och litteraturuppfattningen

Ett kännetecknade drag för den franska omgivningen var att sättet att studera 
litteraturen förutsatte att en förmåga att producera vissa typer av omdömen om 
texter åter-skapades hos eleverna. Detta, och den franska skoldiskursens sätt att 
behandla urvalet ur en litterär diskurs närmast som en illustration till metadiskur- 
sen, är drag som kan jämföras med den huvudbetydelse den franska termen 
littérature tycks ha haft på 1700-talet: den avsåg då förmågan att uttala sig om, 
bedöma och tala över produkter av språkkonst. Användningen av termen i under
titeln till Lagarde-Michards läromedel från efterkrigstiden, där textes sätts i motsats 
till littérature, tyder vidare på att den betydelsen hos ordet då ännu inte var helt död; 
det kunde i varje fall avse en typ av kunskap om litteratur. I den franska omgivning
en tycks med andra ord, med en djärv tolkning, vissa, troligen icke skolspecifika 
drag i perceptioner rörande vad ordet litteratur kunde användas om ha fortplantats 
över tid i form av drag hos skolans litteraturstudium.

Det man kan slå fast beträffande den litteraturuppfattning som kom fram i de 
undersökta franska antologierna är, att den i högre grad än hos oss innebar att

250 B ernste in  1990, s. 198.
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distinktionen fiktion-fakta var oviktig för vad som räknades som litteratur och att 
prosatexter har räknats som litteratur i större utsträckning än i Sverige. Det sätt att 
organisera textburen erfarenhet som skolantologiema själva utgjorde exempel på 
innebar vidare att det presenterade kunskapsobjektet ”litteratur” i sin helhet 
framstod som ett ahistoriskt nät av relationer mellan tankar och uttryckssätt. Den 
uppfattningen är i sin tur en parallell till den textsyn som antyddes av det 
rekommenderade sättet att läsa texterna, där en språklig helhet förutsattes analyse
ras som ett nät av relationer.

Den senare synen på och behandlingen av text är något som strukturellt har stora 
likheter med de intellektuella operationer som krävs för att analysera och översätta 
en latinsk mening. Det rör sig om intellektuella operationer som under hela 1800- 
talet i läroplansdokument för den franska sekundärundervisningen sågs som de 
edukativa, fostrande och bildande framför andra: att gå från helheten till delarna och 
från delarna tillbaka till helheten, att jämföra, associera och dissociera.

1939 menar utbildningssociologen Clément Falcucci fortfarande att

W hat is educational in  instruction , independen tly  o f  the sub jec t m atter, is the 
ana ly tica l and  syn thetica l activ ities o f  the m ind . I t is no t L a tin  in  itse lf  th a t is 
educational, b u t the in te llec tual opera tions perfo rm ed  w hen  study ing  L atin : it  is the 
analysis o f  the L a tin  sen tence, the estab lish ing  o f  connections betw een  the d ifferen t 
c lauses and  the d iffe ren t term s o f  a  clause, the d is tinc tion  o f  e lem en ts , the h ie ra rch i
ca l g roup ing  o f  th em  in  a  w hole. N either is it arithm etics in  itse lf  tha t is educational 
(...) To b ring  the w hole back  to  its parts, to  in teg ra te  the parts  in  the w hole, th a t is to  
understand . [R am ener le tou t aux parties, in tégrer les p a r tie s  dans le tout, c ’est 
com prendre.] T he  education  o f  the m ind  is in  th is doub le  m ovem en t w hich  goes from  
th e  w ho le  to  its parts  and  from  the parts  to  the w hole. I t is accom plished  by  bring ing  
together, com paring , associa ting  and  d issocia ting , b y  com ing-and-going.251

Att gå från helheten till delarna och tillbaka igen, att analysera och syntetisera, blir 
här detsamma som att ”förstå”. Sekundärundervisningens mål är att träna och 
forma intellektet så att det förstår, och detta mål uppnås genom tvånget att utöva den 
analyserande och syntetiserande förmågan. Kunskap/”förståelse” och vägen till 
kunskap blir ett och detsamma, sammanfaller.

Min tes är att både textsynen, det stora inslaget av direkt verklighetsbeskrivande 
prosatexter i skolurvalet, och det drag hos det rekommenderade sättet att studera 
texterna som tycktes innebära att kunskapen om orden samtidigt utgjorde kunskap 
om saken, samtliga kan föras tillbaka till en gammal tanke- och skol tradition: 
latinskolans, formalbildningstraditionen. Den följande delen av mitt arbete kom
mer till stor del att ägnas åt försök att spåra och närmare ringa in en sådan tradition 
i den franska sekundärundervisningen. Det är en tradition som alltså skulle betyda 
att en viss utbildning under lång tid i det franska samhället har fungerat som 
upprätthållare och återskapare av en mycket gammal syn på text, litteratur och 
kunskap -  av mentala strukturer.

251 F alcucc i 1939, s. 561, m in  övers, till engelska , k u rs ivera t i orig inalet.
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IV
S K O L D I S  K U R S E R N A S  

R Ö T T E R





1

Inledning

En viktig slutsats från huvudundersökningen var att skolans tal om litteratur och 
litteraturuppfattningama i skolan för att bli begripliga måste sättas in i det 
sammanhang som skolan och dess förhållande till en samhällelig omgivning utgör. 
Det görs i denna fjärde del av arbetet, där jag återknyter till begrepp hämtade från 
teorier om skolan och dess relationer till samhället som presenterades i del I. 
Framför allt är det två saker som jag på det viset vill belysa; två frågor som kvarstår 
obesvarade efter huvudundersökningen. Det ena är förändringen av den svenska 
skoldiskursen. Det andra är särdragen hos den franska gymnasieskolans litteratur
studium och litteraturuppfattning, och bristen på förändring.

Inledningsvis ger jag en bild av det franska och det svenska läroverket vid 1900- 
talets början och läroplansutvecklingen i de två länderna under senare delen av 
1800-talet. I kapitel tre skisserar jag den äldre svenska diskursens rötter i en skol- 
och läsebokstradition och brottet med denna tradition genom efterkrigstidens 
skolreformer och samhällsuppbrott -  den korta historien. De svenska diskursernas 
rötter tycks inte sträcka sig särskilt långt ned i tiden. Kapitel fyra ger den långa 
historien, den franska sekundärundervisningens. Jag belyser den franska diskur
sens särdrag via begreppen klassisk läroplanskod och formalbildning, och söker 
spåra och belägga en skoltradition där rötterna finns till de karakteristiska drag 
ifråga om litteraturuppfattningen och litteraturstudiet som jag fann i huvudunder
sökningen. Därefter drar jag i avsnittet Den riktigt långa historien ut trådarna ända 
tillbaka till den grekisk-romerska utbildningstraditionen. Avslutningskapitlet ger 
en sammanfattning och diskussion av arbetets resultat i sin helhet.

Bakgrunden till denna vidare analys är alltså huvudundersökningens resultat. 
Huvudundersökningen visade bland annat att primärtexturvalens karakteristika 
och litteratursynen i en skoldiskurs om litteratur var nära förbundna med varandra
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och borde förstås i relation till en skolkontext snarare än till litteraturuppfattningar 
utanför skolan och vetenskapliga teorier om litteratur. Den visade vidare att stora 
förändringar hade skett i urvalet av primärtexter, organisationen av dem, litteratur
synen och litteraturstudiets potentiella funktioner i Sverige, däremot inte i Frank
rike. Varken förändringar i en dominerande litteraturuppfattning i Sverige eller 
utvecklingen ifråga om det vetenskapliga litteraturstudiet tycktes räcka långt för att 
förklara de stora skillnaderna i litteratururval och litteratursyn mellan 1920 och 
1980.

I båda länderna, men tydligast i Sverige, kan man dessutom notera en samstäm
mighet mellan skoldiskursema om litteratur och uppfattningar om skolans allmänna 
mål som formulerats i styrdokument för skolan. Kring 1980 var det svenska 
litteraturstudiet utformat som ett inslag i en social fostran. Det bör jämföras med 
avsnittet Mål och riktlinjer i LGY-70, som sade att skolan ”bör orientera om 
könsrollsfrågan och stimulera eleverna att debattera och ifrågasätta rådande förhål
landen. Skolan skall skapa förståelse för de grupper som har särskilda problem i det 
modema samhället. (...) Sådana egenskaper som kan bära upp och förstärka demo
kratins principer om tolerans, samverkan och likaberättigande mellan människorna 
skall vidareutvecklas.”252 Den läroverksstadga som gällde 1920 slog i avsnittet 
Allmänna gmnder för undervisningen fast att undervisningen bör väcka och under
hålla ett fosterländskt sinnelag. Om det finns en underordning i förhållande till 
styrdokument för litteraturstudiet är mera tveksamt. Människor, deras miljöer och 
problem var centrala i litteratursynen kring 1980, och målformuleringarna för 
svenskundervisningen i LGY-70 säger i sin sista sats att eleven genom undervisning
en i svenska skall ”öka sin kunskap om olika miljöer, människor och problem, odla 
sitt sinne för ordets konst och främja sin personliga utveckling”.253 Motsvarande 
formuleringar återfanns emellertid redan 1954 i de metodiska anvisningarna för 
litteraturstudiet på gymnasiet.254

252 LGY-70, A llm än del, 1975, s. 15.
253 LGY-70:II, Supplem ent, s. 240.
254 K u rsp laner och  m etodiska an visn ingar fö r  gym n asie t 1960, s. 43. 
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2
Skolan och läroplanerna i slutet av 
1800- och början av 1900-talet i 
Sverige och Frankrike

I både Sverige och Frankrike var läroverksreformerna kring sekelskiftet 1900 ett 
svar på problem och frågor som hade debatterats i stat, samhälle och inom 
utbildningsinstitutionen under decennier. I sina mest allmänna drag var de problem 
som reformerna avsåg att lösa och det organisatoriska utfallet likaså ganska lika: 
anpassning av skolan till ett modernt samhälles krav, vilket innebar en differentie
ring och en minskad roll för det gamla latinstudiet. Organisatoriskt innebar det en 
uppdelning i ett lägre och ett högre stadium -  där studierna på det lägre stadiet skulle 
utgöra en kortare, men ändå avslutad utbildning255 -  och ett linjedelat gymnasiesta- 
dium. Två grundläggande fakta om vilka som gick i läroverkets högstadium var 
under 1900-talets första decennier också lika för båda länderna. Det var en mycket 
liten del av en årskull barn och av befolkningen -  och det var pojkar, unga män.256

255 D en  svenska rea lsko lan , som  avslu tades m ed  rea lexam en . D en  franska  refo rm en  avsåg 
o ckså  att gö ra  låg stad ie t till en  väl avg ränsad  helhet, sank tionerad  av  e tt C ertifica t d ’études 
secondaires (D écret m odifiant les cours d ’etu des de  V enseignem ent secondaire, d iv isé  en  
deux cycles, 31 m ai 1902, art. 4  och  5). Ingen  m otsvarighe t till den  svenska  exam en  infördes 
dock , och  det fran ska  låg s tad ie t fo rtsa tte  a tt fungera  som  ”läroverkets läg re  k lasse r” . 
S k illnaden  är v ik tig .
256 1 Sverige g ick  1920 ungefär 8 .800 elever p å  gym nasiestad iet i allm änt läroverk, p rivatlä
roverk  eller ensk ilda högre flickskolor, dvs. d ryg t en  och en  halv  procen t av m edelfo lkm äng
den i å ldem  15-19 år. 13 procen t av eleverna var flickor, m en  den  allra största delen  av dem  
gick  i högre flickskolor. T illträde till de a llm änna gym nasierna fick  flickorna först 1927 .1930  
hade antalet e lever p å  gym nasiestad iet vuxit till 10 .100,1 ,8  p rocen t av m edelfo l205ngden  15- 
19 år. U nder 1920-talet u tg jorde läroverks- och flickskoleelever, inklusive skolform ernas 
lägre stadier, ungefär fem  p rocen t av m edelbefo lkn ingen  10-19 år. (Se E lever i icke
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Granskar man förhistorien, tankegångarna bakom reformerna och även själva 
utfallet närmare, finns dock avsevärda skillnader. Det är skillnader som kan tolkas 
så att det franska läroverket både före och efter reformerna i högre grad än det 
svenska präglades av ett utbildningstänkande knutet till det Ulf P. Lundgren kallar 
en klassisk läroplanskod. Hos oss hade högre studier i den s. k. apologistskolan 
ända sedan 1839 inneburit rätt att avlägga studentexamen, med dispens från 
klassiska språk, och apologistskolan hade från och med 1849 integrerats i lärover
ken, vilket fick till följd en klart urskiljbar linjedelning i den lärda skolan. Från 1878 
talar man uttryckligen om reallinjen respektive latinlinjen i läroverksstadgan. I 
Frankrike var det först 1902 som den latinfria borgarskolan som skapats 1865 och 
fått en egen studentexamen 1881 integrerades i det allmänna läroverket. Också efter 
1902 var uppfattningarna om sekundärundervisningens mål, och även i viss 
utsträckning dess innehåll och metoder, sådana att de mycket nära knyter an till en 
klassisk läroplanskod. Den franska reformen innebar inte, det är min tes, något 
egentligt brott med den långa klassiska traditionen.

Vad det innebär kommer jag att gå mera in på i det avsnitt som behandlar den 
franska sekundärundervisningen. Här närmast kommer jag, för granska hypotesen 
om ett betydligt starkare inslag av ett klassiskt läroplanstänkande i den franska 
sekundärundervisningen under slutet av 1800-talet och även efter sekelskiftet, att titta 
närmare på och jämföra timplanerna i det svenska och det franska läroverket under 
den perioden. För detta räcker det att dra sig till minnes att en klassisk läroplanskod 
är ett mycket gammalt sätt att se på skolans uppgifter som känneteckas av uppfattning
en att där skall elevernas intellekt formas, i första hand genom språk- och logikstudier, 
och att klassiska språk i en sådan kod har en central roll. I den läroplanskod som hos 
Lundgren framstår som dess konkurrent i den lärda skolan under 1800-talet och

obligatoriska skolor 1864-1970, tabell 10.2 och  tab lå  10a; tabell 10.1.) D et är svårt att få fram  
m otsvarande siffror fö r F rankrike, e ftersom  statistiken in te  redovisar läroverkets övre stadium  
separat och den offentliga statistiken inte p rivatskolornas elever. D en privata  sekundärunder
v isningen saknar statistik  redovisad efter stadium  och kön  från  tiden före 1940. Isam bert- 
Jam ati (1970, s. 376, tabell 1), uppskattar andelen  po jkar i den offentliga sekundärundervis
n ingen  år 1920 till 2 ,59 procen t av dem  i å ldersgruppen 11-17 år, 1930 till 3,58 procent. 
U ppskattn ingsvis nådde den  egentliga sekundärundervisningen, dvs. de sju högsta  k lasserna 
i läroverket, allt som  allt (pojkar och  flickor, offentlig  + privat) v id  början  av 1920-talet ca  tre 
och en halv  p rocen t av en årskull barn. (Siffran bygger på  de uppgifter och den  statistik  som  
ges i Prost 1968, s. 328-330 och s. 460-461 sam t en m edelårskull om  750.000  barn. -  Se även 
Annuaire statistique de la France 1925, s. 24-26, tab. I-IV.) N aturlig tv is var den andel som  
nådde gym nasien ivån  lägre. A ntalet av lagda fu llständiga studentexam ina  v a r under perioden 
1921-25 i m edelta l 10.500 (se P rost 1968, s. 461), v ilket m ed  sam m a m edelårskull skulle 
be tyda  att 1,4 p rocen t av  en  årskull barn  avlade studentexam en. M otsvarande siffror för 
Sverige v id  sam m a tid  var 2 .100 studentexam ina per år, m ed  en  m edelårskull om  136.000 barn 
åren 1901 -1905 en och en halv  procen t av  en  årskull. -  O ffen tliga flick läroverk  hade inrättats 
i F rankrike 1880, och under perioden  1920-26 var en  fjärdedel av den offentliga egentliga 
sekundärundervisningens e lever flickor, m en  pojk- och  flickläroverken fick  inte gem ensam 
m a kurs- och  tim planer förrän  1925. F ram  till dess var flickornas sekundärundervisning en 
latinfri sko la  som  inte avsåg att förbereda fö r studentexam en.
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kanske dess kronologiska efterträdare, den realistiska, ses kunskap som något som 
kan leda till kontroll över naturen och till utveckling. Ett stort inslag av naturveten
skaper och även modema språk i timplaner för sekundärundervisningen kan ses som 
tecken på att den läroplanskod det rör sig om är en realistisk.

Tillskrivet värde för olika äm nen i läroverkets 
läroplan i Frankrike och Sverige 187 4 -190 9
Tidstilldelningen på skolschemat utgör ett gott mått på det värde som tillskrivs olika 
ämnen. Värderingen av ämnen eller ämnesgrupper är emellertid bara en indikator 
på läroplanens karaktär i sin helhet och därmed det sätt att se på skolans innehåll 
och utformning som ligger bakom den. För att säga något mer definitivt om dess 
karaktär skulle det krävas uppgifter om det stoff som ingick i ämnena och hur det 
skulle studeras. Det gäller i synnerhet ifråga om ämnen som historia, geografi och 
modema språk som, särskilt efter sekelskiftet, kan studeras antingen i linje med en 
klassisk läroplan eller med en modernare inriktning, där t.ex. de levande språken 
läses med inriktning mot praktiskt bruk. I de analyser av timplanerna i den svenska 
och franska läroverksundervisningen som följer är utgångspunkten enkel: insla
gen av matematik, naturvetenskap och levande språk257 står för en mera nyttoinrik- 
tad och därmed också realistisk karaktär hos läroplanen, inslagen av klassiska 
språk för en klassisk läroplan. Tillsammans med modersmål och filosofi, och för 
Sveriges del kristendom, representerar de klassiska språken en äldre, traditionell, 
intellektuellt-moraliskt fostrande läroplanstyp.

Jämförelsen är inte helt lätt att göra rättvisande. Det totala timantalet för schemalagd 
undervisning skiljer sig avsevärt mellan länderna: Sverige har betydligt flera undervis- 
ningstimmar. Det beror rimligen på att man i Frankrike vid den tid det gäller precis som 
tidigare under 1800-talet utgått från studiesituationen i internatskolorna, där avsevärd 
tid avsattes till tidsreglerade études (”studietillfällen”, ”läxläsning”). Å andra sidan är 
de svenska skoltimmarna något kortare än de franska, efter 1905 45 minuter mot de 
franska 60- eller 50-minuterstimmama. Bilden kompliceras också av de möjligheter till 
tillval och bortval av ämnen som finns i båda länderna efter reformerna vid 1900-talets 
början -  ett drag som i sig pekar på ett läroplanstänkande av modernare typ.258

Slutligen måste också ett val göras hur många av läroverkets årskurser som skall 
ingå i jämförelsen. De följande diagrammen redovisar den procentuella tidsfördel- 
ningen mellan ämnen och ämnesgrupper mätt i officiella timplaners angivna 
stadieveckotimmar, där stadiet i båda länderna utgörs av de sju högsta läroverkså
ren. Dessa utgör det som i Frankrike kallades den egentliga sekundärundervisning
en. För Sveriges del betyder det före 1905 läroverkens klass 3-7259, därefter klass 
3-5 i realskolan samt de fyra gymnasieåren.

257 F ö r m odem a språk  som  u ttryck  fö r en  realistisk  läroplanskod, se L undgren 1983, s. 23. Vid 
reform en 1902 avsågs de m odem a språken få  en sådan m era p rak tisk  inrik tn ing i det franska 
läroverket. T onvikten skulle ligga på  ”att kunna, in te att veta” . Se Falcucci 1939, s. 527 ff.
258 S e H am ilton  1992.
259 K lasserna  6 och  7 var tvååriga.
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I de franska gossläroverken omarbetades läroplanerna med täta mellanrum under 
den sista fjärdedelen av 1800-talet.

I timplanerna 1874 upptog ämnesgruppen latin-grekiska-modersmål 43 procent 
av all undervisningstid under de sju åren i den egentliga sekundärundervisningen. 
Tillsammans med filosofin gör det närmare hälften av tiden. Inslaget av matematik 
och naturvetenskap upptog drygt en tiondel av tiden, till största delen förlagt till den 
avslutande klassen. De moderna språken stod för 9 procent. Kvoten mellan 
ämnesgrupperna latin-grekiska-modersmål+filosofi och matematik-naturveten- 
skap+levande språk är 2,17.
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D iag ram  26. D iag ram  efte r tim p lan ern a  i N ouveau p lan  d ’études des lycées, 1875.

Reformen 1880 sökte modernisera utbildningen. Latinet försvann ur de allra lägsta 
klasserna i läroverket. 1885 och 1890 vann dock latinet och grekiskan åter terräng. 
Efter de nya timplanerna 1890 fördelade sig tiden mellan de olika ämnena på 
följande vis:

Procentuell tidsfördeln ing  m ellan  

olika äm nen  i den  franska 

sekundärunderv isn ingen  1890

i n n
Fi H i-geo  Lev spr M a- 

natvet

Te

D iagram  27. D iag ram  efte r F alcucc i 1939, s. 411.

De klassiska språken enbart upptar nu 43 procent av undervisningstiden, moders
målet som har utskilts som ett ämne med egen timtilldelning 13 procent. Det är de 
levande språken och naturvetenskaperna som nedskärningen har drabbat. Moderna 
språk och matematik-naturvetenskap utgör nu t.o.m. en mindre del av undervis
ningsinnehållet än 1874, 19 procent. Kvoten mellan gruppen latin-grekiska- 
modersmål samt filosofi och den senare gruppen är 3,16.
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En jämförelse med ämnenas tillskrivna värde i det svenska läroverket enligt 
timplanerna från 1878 ger följande. Vid den mest traditionellt inriktade studievä
gen i den svenska skolan, där man läser både latin och grekiska, fördelade sig den 
sammanlagda tiden ägnad åt olika ämnen i det svenska läroverkets sju högsta 
klasser på följande vis:
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D iag ram  28. D iag ram  efter tim p lanen  i Sveriges allm änna läroverksstadgar 1561 -1905, X, 
1878  års  skollag, s. 53.

Latin och grekiska står här för 34% av tiden, modersmålet för 10%. Filosofin har 
knappt en procent. Matematik och naturvetenskap samt levande språk ägnas vid 
denna den mest traditionellt inriktade studievägen genom det svenska läroverket 
en lika stor andel av tiden som de klassiska språken, 34%, vilket alltså skall 
jämföras med det franska enhetliga läroverkets 19%. Kvoten mellan den senare 
och den förra ämnesgruppen är 1,31; lägger vi till den första gruppen även 
kristendomsundervisningen och låter historia-geografigruppen stå utanför båda, 
blir den 1,51.

Vid halvklassisk väg genom det svenska läroverket vid samma tid blir kvoten 
mellan ämnesgrupperna i det första fallet 0,77, i det andra 0,93 mot den franska 
timplanens 3,16 år 1890 och 2,17 sexton år tidigare.

Vid reallinje genom läroverket i Sverige, slutligen, såg tidsanvändningen ut 
som följer:
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D iag ram  29. D iag ram  efte r tim p lanen  i Sveriges allm änna läroverksstadgar 1561 -1905, X, 
1878 års  skollag, s. 61.
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Matematik-naturvetenskap upptar 33% av tiden, levande språk 29 och tillsammans 
står de för hela 62% av tiden; kristendom, modersmål och filosofi tillsammans bara för 
17%. De mera svårtolkade historia-geografi samt välskrivning och teckning står för 
drygt 20.260 Enbart matematik och naturvetenskap upptar i reallinjens läroplan ungefär 
lika stor plats som de klassiska språken gör för de svenska helklassikema och för de 
franska läroverkselevema vid samma tid. Jämför vi istället den svenska reallinjens 
elever och de franska eleverna i böljan av 1890-talet får de senare ägna avservärt mera 
tid åt de klassiska språken än de svenska åt matematik och naturvetenskap.

Det svenska läroverkets läroplan var alltså vid 1800-talets slut i betydligt mindre 
grad än den franska präglad av de klassiska språken som kärna och huvudinnehåll, 
och hade varit det sedan decennier.261

Vad innebar skolreformerna i Sverige och Frankrike efter sekelskiftet för 
förändringar ifråga om läroplanens tyngdpunkt? En viktig skillnad jämfört med 
tidigare är för Frankrikes del alltså att den latinfria borgarskolan genom reformen 
1902 flyttar in i det allmänna läroverket som en i princip jämbördig linje genom 
läroverket, med samma lärare och med kursplaner som delvis är gemensamma. 
Läroverkets lågstadium får två linjer, en med och en utan latin, högstadiet nu förutom 
den latinfria linjen tre olika linjer där latin läses.

Den första jämförelsen gäller ”helklassisk” linje genom läroverket.262

4 5  t

F ran k rik e  

22 S v e rig e

III.
M o ra V älsk r

n a tv e t

D iagram  30: R ela tiv  tid sfö rdeln ing  i p rocen t, de  7 högsta  k lasserna  i lä roverket i F rankrike 
resp . S verige 1909. l e r  cyc le  A  + 2n d  cycle  A  i F rankrike; helklassisk  lin je  på  g y m n asie t i 
S verige. T otalt tim an ta l 153,5 resp. 217 skoltim m ar.

260 R edan i undervisningsplanen från  1859 var den  relativa fördelningen nästan  exakt densam 
m a (se tim planen i Sveriges allmänna läroverks stadgar 1561-1905, VIII, I X , s. 117).
261 R edan  v id  slu tet av 1850-talet var också ungefär 30%  av de svenska gym nasisterna realister; 
v id sekelskiftet var de m er än 50% . F ram  till slu tet av 1800-talet finns det dock  en tydlig  skillnad 
i social status m ellan  den svenska k lassiska lin jen  och reallin jen  (se Å strand  1976) som  kan 
jäm föras m ed  den  m ellan  de franska  läroverken  och  fen se ig n em en t sécondaire spécial, 
borgarskolan . Skillnaderna m ellan  de o lika svenska gym nasievägam as sociala status avspeg
las i antalet av lagda studentexam ina: 1870 var bara  en  sjättedel av studenterna realstudenter. 
M en  även antalet u texam inerade realister ökar, så att de v id  sekelskiftet är 40  % , 1910 och 1920 
hälften  eller m era. (Se E lever i icke-obligatoriska skolor... 1977, tabell 7.1 och 7.3).
262 U ppg ifte rna  om  fö rhå llandena  e fte r re fo rm erna  v id  sekelsk ifte t b y g g er fö r F rankrikes del
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I den franska läroplanen ligger tyngdpunkten helt klart på de klassiska språken, som 
upptar närmare en tredjedel av tiden; den tid som de svenska eleverna ägnar åt latin 
och grekiska är 60 procent av de franska elevernas. Inslaget av naturvetenskaper är 
för Frankrikes del mycket litet. I Sverige dominerar inte de klassiska språken ens 
vid den mest traditionella vägen genom läroverket. Både matematik-naturveten
skap och levande språk värderas hos oss var för sig högre än de klassiska språken. 
För vi samman modersmål, klassiska språk, filosofi och moral- respektive kristen
domsämnet i de två länderna till en grupp, matematik-naturvetenskap, levande 
språk och nu även teckning263 till en motsatt grupp, blir kvoten mellan dem för 
Frankrikes del 1,3 och för Sveriges del den omvända, 0,7.

Sveriges halvklassiska linje motsvaras i Frankrike av två linjer, den ena med 
mera av levande språk, den andra med mera av matematik och naturvetenskap.
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Te V älskrM ora i
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D iag ram  31: R e la tiv  tid sfö rdeln ing  i procen t, de 7 högsta  k lasserna  i lä roverket i F rankrike  
resp . S verige 1909. l e r  cycle  A och 2nd cycle  B  resp. C  i F rankrike; halvklassisk  lin je  på  
gym nasie t i Sverige.

Latinstudiet har i båda de franska halvklassiska varianterna ungefär dubbelt så 
mycket tid som i Sverige. Karaktärsämnena levande språk respektive naturveten
skap upptar på de två franska linjerna en fjärdedel eller mera vardera av tiden, men 
därefter kommer latinet. På linje B är skillnaden mellan det värde som tillskrivs de 
levande språken och latinet liten och det naturvetenskapliga inslaget är litet. I 
Sverige är det matematik-naturvetenskap och levande språk som blir karaktärsäm
nen vid den halvklassiska studievägen. Dessa ämnen upptar tillsammans hälften av 
all tid.

Ser vi till en fördelning i två huvudblock är kvoten mellan dem i Sverige 0,5, i 
Frankrike 0,9 resp. 0,6, alltså i samtliga fall en övervikt för det modema blocket, 
fastän liten för den franska B-linjen. Den franska linjen med latin och matematik

p kA rré técon cern an t la répartition  hebdom adaire d esd ive rse s  m atiéres de l ’enseignem ent 
secondaire et le régim e des c lasses dans les lycées e t co lleges de gargons, 31 m ai 1902; fö r 
S veriges del p å  underv isn ingsp lanen  fö r rea lsko lan  i k ungö re lsen  den  2 m ars 1906 och 
underv isn ingsp lanen  fö r gym nasie t i kungö re lsen  den 30 april 1909.
263 D etta  fö r a tt in te  fö rfö rdela  en  even tue llt m era  ny tto in rik tad  äm nesgrupp . I ingendera  
landet ä r  teckn ingsäm net v id  den  här tiden  enbart in rik ta t m o t linearritn ing .
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naturvetenskap sammanfaller här nästan helt med den svenska halvklassiska linjen, 
när det mindre utrymmet för latin i Sverige och de levande språkens mindre plats 
på den franska linjen uppvägs av kristendomsämnets resp. teckningsämnets utrym
me i de två länderna.

Vid latinfri linje genom läroverket ser tidsfördelningama ut på följande vis.

45 T

40

|  Frankrike 

I I Sverige

M o Fi M oral Kri H i-geo  Lev M a- Te Ek-jur Välskr

spr natvet

Diagram 32: Relativ tidsanvändning i procent för de 7 högsta klasserna i läroverket 1909 
i Frankrike resp. Sverige, l e r  cyc le  B  + 2n d  cycle  D  i Frankrike; reallin je  på gymnasiet i 
Sverige. Totalt timantal 171 resp. 217 skoltimmar.

Skillnaderna mellan den franska och den svenska reallinjen är obetydliga. Natur
vetenskaperna upptar drygt en tredjedel av tiden i båda fallen. Sverige har mera av 
levande språk, Frankrike mera av teckning, men också av modersmål. Kvoten 
mellan de två blocken är i båda fallen 0,3.

Sammanfattningsvis präglas även efter sekelskiftets reformer den franska 
läroverksundervisningens läroplan i högre grad än det svenskas av en hög 
värdering av klassiska språk. Reallinjernas ämnesvärdering är mycket lika, men 
Frankrike har tre linjer med klassiska språk mot Sveriges två och i alla tre 
tillskrivs de klassiska språken betydligt större värde än i det svenska läroverket. 
Relationen mellan ett traditionellt och ett modernare ämnesblock innebär också 
i samtliga dessa fall en större vikt för det traditionella blocket i Frankrike. 
Förekomsten i Frankrike av en linje med både latin och ett stort inslag av 
matematik och naturvetenskap är intressant i sig. Den kan tolkas som ett försök 
att överbrygga en klyfta mellan uppfattningar om sekundärundervisningens 
funktioner och mål.264

Timplanernas närmare utformning

Det finns några andra drag i läroplanernas utformning som går att urskilja med hjälp 
av timplanesammanställningar, och som även de talar för ett mer utpräglat klassiskt 
läroplanstänkande i Frankrike.

För det första finns det i det franska läroplanstänkandet kring 1902 fortfarande 
ett samband mellan studiet av klassiska språk och modersmål, som saknas i Sverige. 
Modersmålet har i Sverige samma timantal både vid hel-, halvklassisk och reallinje

264 Se vidare s. 251 ff.
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genom skolan, och har haft det sedan 1878. I Frankrike har reallinjen ett högre 
timantal än de övriga linjerna, 25 istället för 18 timmar. Det är ett säkerligen ett 
uttryck för tanken att de elever som inte kommer i åtnjutande av de klassiska 
språkens edukativa värde delvis kan kompenseras genom ett större antal moders- 
målstimmar.265 För det andra har reallinjen möjligen en mera praktiskt-teknisk 
inriktning i Frankrike än i Sverige, vilket i så fall skulle tala för att den i Frankrike 
fortfarande sågs som en särskild och mer direkt yrkesförberedande utbildning. 
Antalet timmar i teckning är mycket stort, och på lågstadiet finns dessutom ett litet 
inslag av ekonomi och juridik, dvs. bokföring och immaterialrätt.

Timplanen för gymnasiet och tillvalsmöjligheterna är slutligen i den franska 
läroplanen av det slaget att de underlättar resp. gör det möjligt att läsa mera 
klassiska språk än den ordinarie timplanen fastslår.

I det svenska läroverket har samtliga linjer samma timantal och man kan i de två 
högsta ringarna välja bort ett eller två av ämnena, förutsatt att de inte tillsammans 
upptar mer än sex veckotimmar i den högsta ringen. Undantagna från bortvalsrätten 
är bara kristendom och modersmålet. I den franska sekundärundervisningen är 
antalet timmar på lågstadiets två linjer nästan exakt detsamma under lågstadiets 
fyra år (90 resp. 89 timmar). På gymnasiet däremot har linje C och särskilt den 
latinfria linje D ett klart högre antal veckotimmar än de hel- och halvklassiska 
linjerna. Det kan tolkas som att matematik och naturvetenskap har ansetts innebära 
ett mindre krävande arbete än fortsatta studier i latin och grekiska. Men det ger 
också utrymme för de tillvalsmöjligheter som finns. För linjerna med latin tillkom
mer nämligen ytterligare differentiering och ett eventuellt högre timantal. På 
gymnasiet kan helklassikerna välja att läsa ytterligare fyra timmar av latin eller 
grekiska och två timmar levande språk. Halvklassikerna kan välja ytterligare fyra 
timmar latin. På linje C, latin och naturvetenskap, är den enda tillvalsmöjligheten 
ytterligare två timmar teckning. På lågstadiets latinlinje finns sex timmar grekiska 
samt två timmar matematik som fri villigt till val. Den som går genom läroverket helt 
utan latin har inga möjligheter alls till tillval på lågstadiet, men kan läsa ytterligare 
två timmar teckning i gymnasiet.

Både ämnesvärderingen, den form differentieringen på olika linjer tar sig och 
andra drag i timplanernas utformning, som tillvalsmöjligheterna, talar alltså för att 
den franska läroverksutbildningen även efter 1902 i högre grad än den svenska styrs 
av ett klassiskt läroplanstänkande.

265 Se Instructions concernant les program m es de  VEnseignem ent secondaire (G argons et 
je u n e s fd le s )  [1911?], s. 71, s. 88. S am m a tanke  fram fördes i Sverige, m en  slog  in te  igenom  
i underv isn ingsp lanen .
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3
Den korta historien. Sverige

Arv och nation. Kursplanen ,  m odersm ålsäm net  
och läsebokstraditionen
Christina Florin och Ulla Johansson (1993) har visat att förespråkarna för en 
nyttoinriktad kunskap ökade starkt i läroverkskommissioner under slutet av 1800- 
talet. De var i minoritet 1872 men utgjorde en överväldigande majoritet i läroverks- 
utredningen 1902.266 Det svenska läroverkets timplaner var efter 1905 utformade så 
att de gav uttryck för en realistisk snarare än en klassisk läroplanskod, dvs. ett 
tänkande kring skolans mål och innehåll som såg till dess länkar till arbetslivet och 
nytta. Hur stämmer det med den inriktning på arv och nation i skoldiskursen och den 
huvudsakligen gemensamhetsskapande funktion hos litteraturstudiet kring 1920 
som jag fann?

Florin & Johansson menar att begreppet medborgerlig bildning, som länge hade 
varit ett grundläggande begrepp i svenska styrdokument och debatt och som under 
tidigt 1800-tal togs i tjänst för ett konstitutionellt statsbygge,267 kring sekelskiftet 
började förknippas med byggandet av en industrination. ”Begreppet medborgerlig 
knöts till den fosterländske svensken, som -  i kraft av sin allmänna medborgerliga 
bildning -  var väl lämpad att ta ansvar för nationens välfärd. Den allmänna 
medborgerliga bildningen skulle vara den ideologiska överbyggnaden i det stor
svenska industrinationsbygget.”268 Ämnen som modersmål, historia och geografi

266 F lo rin  &  Johansson  1993, s. 114-115.
267 Se G. A. S ilfversto lpes Idéer om  U ppfostrings-verkets fö rhållande till S ta ten  (1813) och 
an d ra  u td rag  i Tidiga enhetsskoletankar... (A SU  18).
268 F lo rin  & Johansson  1993, s. 120.

215



stod för ett ”nationellt bildningselement” . Det senare är ett uttryck som återfinns i 
material från tiden. Jan Thavenius och Bengt Göran Martinsson menar i princip att 
litteraturstudiet och modersmålsämnet, som vid reformen 1905 fick betydligt flera 
timmar på gymnasiets timplan än tidigare, fick överta de klassiska språkens 
bildande, personlighetsutvecklande eller karaktärsdanande roll.269

Sammantaget betyder det att en huvudsakligen nyttoinriktad eller realistisk plan 
för överföringen av erfarenheter mellan generationerna även den skulle ha ha starka 
inslag som direkt avser karaktärsdaning och moralisk fostran, precis som folkun
dervisningens moraliska läroplan eller en klassisk läroplan. Naturligtvis kan 
nyttoinriktning stå inte bara för materiell utan också ideologisk nytta270 men det är 
inte så det har används i läroplanssammanhang, och därför är det värt att poängtera. 
Övergripande samhälleliga ideologier, som nationalism, skulle vidare vara lika 
viktiga för mål, innehåll och åtminstone vissa ämnens utformning i en läroplan som 
uppfattningar om utbildning i snäv mening -  utbildning som nyttokunskap och ett 
medel för utveckling respektive för intellektuell, formell bildning.

Det är en rimlig slutsats som väl svarar mot dragen i texterna för litteraturunder
visning. Ett historiskt medvetande och ”storsvenska” rötter överförs via förmed
lingen av ett inhemskt och gemensamt arv av texter; inriktningen på ett tankeinne
håll i litterära texter vars teman ofta är nationella och idealistiska formar och fostrar 
en karaktär.

En sådan syn knyter närmast an till Émile Durkheims uppfattning om uppfost
rans och utbildningens roll i ett samhälle, där dess socialt integrerande, gemensam- 
hetsskapande funktion understryks (jfr s. 26-27 och citaten där). Nationen och det 
fosterländska var ju inte heller något som bara stärkte banden mellan en utvald 
grupp unga män eller en något större grupp läroverksutbildade byggare av en 
industrination. Det var vid början av 1900-talet en överideologi som slog igenom 
både i folkundervisningen och sekundärundervisningen271 och därmed kunde skapa 
en föreställd gemenskap272 som bidrog till att överbrygga klassmotsättningar. Det 
är emellertid också möjligt att förstå det till synes motsägelsefulla i läroplanen inte 
genom hänvisning till Durkheim, utan till den medborgerliga läroplanskod för 
allmänutbildningen som Tomas Englund (1986b; 1986) urskiljer. Hos honom 
uppfattas utbildningens socialt integrerande funktion som tidsbestämd: de yttre 
ramarna för utbildningen innebar i Sverige vid sekelskiftet att samhällets sociala 
integration hotades, och skilda sociala krafters intressen sammanföll i stor utsträck
ning. Fostran till samhörighet blev ett viktigt tema för skolan, och uppenbarligen 
inte bara för den obligatoriska skolan.

Diskussionerna i samband med reformen 1905 och den utformning styrdoku
menten för modersmålsämnet slutligen fick uppvisar likartade motsättningar. 
Läroverkskommitténs betänkande från 1902 betonade litteraturstudiets roll för 
ämnet, men föreslog icke desto mindre en målformulering för modersmålsämnet

269 T haven iu s 1975, särsk. s. 382; M artin sson  1989, s. 120 ff, s 171 ff.
270 F ö r den  d is tink tionen , se L iedm an  1978.
271 Se t.ex. T ingsten  1969; j f r  E ng lund  1986b s. 192 ff.
272 F ö r de tta  begrepp , se B ened ic t A nderson  1993.
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som satte förmågan att tala och skriva i första rummet och kan ses som mera 
nyttoinriktad.273 Undervisningsplanens slutliga målformulering, däremot, innebar 
att litteraturstudiet blev ämnets centrala del:

U nderv isn ingen  i m odersm åle t å  gym nasie t har till uppg ift a t t ... g ö ra  lärjungarna  
närm are  fö rtro g n a  m ed  det v ik tigaste  a f  svensk  litte ra tu r och  dess u tveck ling  fram  
till våra  dag ar ä fvensom  att, i sam m anhang  därm ed  och  genom  fö r ändam åle t 
särsk ild t a fpassade  öfningar, u tveck la  deras fö rm åga  a tt k la rt och  v årdad t i tal och  
sk rift fram stä lla  sina tankar.274

De metodiska anvisningarna för litteraturläsningen föreskrev uttryckligen att 
litteraturläsningen skulle ”befästa lärjungarnas kärlek till svenskt språk och svensk 
odling”, men betonade också litteraturhistorien -  inklusive den svenska utveckling
ens samband med andra länders -  vilket kan ses som uttryck för en motsatt, 
rationell-vetenskaplig princip.

1. V id val av lek ty r b ö r i främ sta  rum m et tillses, a tt de lästa  styckena, på  sam m a gång  
de äro särsk ild t ägnade a tt b e ly sa  den  litte ra tu rh is to riska  u tveck lingen , ä fven  kunna 
tjän a  till a tt b e fäs ta  lä rjungarnas kärlek  till svensk t sp råk  och  svensk  odling . D et 
tillkom m er vederbö rande äm neskonferens a tt ang ifva  v issa  litte ra tu rstycken  från  
hvarje  hu fvudepok , h v ilk a  till v innande a f  näm nda syften  oundgäng ligen  bö ra  
genom gås. I  and ra  rum m et k o m m a sådana v itte rh e tsp ro f i be trak tande, hv ilka  
väsen tligen  äro  a f  be tyde lse  såsom  k arak te ristiska  u ttry ck  fö r v issa  s tilrik tn ingar och  
förfa ttare ind iv idualite ter.275

"Läsning af valda stycken ur svenska litteraturen". Antologitraditionen

Kursplanen 1909 föreskrev för första ring förutom studiet av den äldsta tidens 
litteratur läsning av utförligare svenska litteraturverk från sen tid, ” 1800- och 1900- 
talet”, och de metodiska anvisningarna tar i en särskild punkt upp denna läsning av 
ny litteratur som i mån av tid skall fortsätta som fristående läsning i senare ringar. 
Läsning av verk från 1900-talet skulle under seklets första decennier ha inneburit 
att eleverna kom i direkt kontakt med en primär litteraturproducerande kontext. 
Verk och författare gymnasisterna kunde ha mött vore då till exempel Martin Bircks 
ungdom (1901) och andra verk av Hjalmar Söderberg, diktsamlingar av Bo 
Bergman, berättelser av Albert Engström, Vilhelm Ekelunds prosa, Hans nåds 
testamente (1910) eller Siwerts Mälarpirater (1911) osv. -  eller åtminstone 
Heidenstams, Karlfeldts och Lagerlöfs verk från 1900-talet.

Men kursplanen talar först och främst om äldre litteratur, och om läsning av 
”valda stycken”. Den byggde upp en sekvenserad och mycket precis kronologisk

273 Se Betänkande a fg ivfet den 8 decem ber 1902 ..., fö rsta  bandet, s. 282.
274 Kungl. M aj:ts nådiga kungörelse angående un dervisn in gsp lan för gym nasiet... 30 april 
1909, s. 7.
275 Kungl. M aj:ts nådiga kungörelse angående undervisn ingsplan  f ö r  gym nasiet... 30 april 
1909, s. 8.
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läskurs, där sekvenseringen utgår från litteraturhistoriens årtal: ”Ring III. Läsning 
af valda stycken ur svenska litteraturen från 1763 till tiden omkring 1820 Lars 
Brinks undersökningar visar att läsningen av hela verk utgjorde ett mycket litet 
inslag i litteraturstudiet och att det som lästes var äldre sådana.276

I sin enklaste betydelse står termen valda stycken i motsats till läsning av hela 
verk: hela prosaverk, längre versepos eller hela diktsamlingar. Redan beteck
ningen valda stycken ger emellertid signaler om att den litterära texten inte bara har 
beskurits och lyfts ut ur ett ursprungligt och större sammanhang, utan också satts 
in i ett annat som har med uppbyggelse, utlärande och normering att göra. Bakom 
beteckningen och den form för tillägnelse av litterära texter som den står för finns 
en mycket lång tradition, en (skol)tradition där andra drag än de som avser 
skillnaden mellan utdrag och hela verk är framträdande.

Valda stycken, franskans morceaux choisis, samlas i en antologi, krestomati, 
eller möjligen analekter277. Ordet antologi är grekiska för blomstersamling och har 
använts om poesiurval sedan ett par hundra år f.Kr,278 krestomati kommer av 
grekiskans chrestos, nyttig, duglig + mantha’nein, lära sig. I det första fallet 
betonas alltså texternas utvaldhet och skönhet, i det andra deras plats just i ett 
inlärnings- eller skolsammanhang.

Det handlar om läsning av i flera avseenden föredömliga verk. Titeln på en fransk 
skolantologi från början av 1800-talet, Noel och Delaplaces Litteratur- och morallek
tioner på franska, eller De vackraste styckena ur vår Litteratur från de två senaste 
århundradena på vers och prosa, med genreföreskrifter och modellövningar219, 
illustrerar flera drag i valdastycken-traditionen. I styckena visas det vackraste och 
bästa fram, skilda litterära genrer illustreras -  liksom i den grekiska antologitraditio
nen -  och styckena tjänade som stilmönster och underlag för övningar i muntlig och 
skriftlig framställning. Sist men inte minst rör det sig om lektioner inte bara i litteratur 
utan också i moral -  dygd, sedlighet, karaktär.280 Till en sådan skoltradion av läsning 
av valda stycken bör även den lärda skolans latinska och grekiska läseböcker föras.

276 E n lig t B rinks undersökn ing  av läsn ingen  av he la  verk  i 19 g y m nasie r läsåren  1910/11, 
1920/21 och  1930/31 läser en  gym nasist respek tive  å r  i g enom sn itt 1,49, 1,91 resp. 3 ,06 
”h e lt verk” . D et som  läses är fö rst och  främ st d ram atiska  verk  (p jäser av H olberg , 
S trindberg , S hakespeare, G oethe) e lle r versepos (R uneberg , R ydberg , H om eros). D e lästa 
u tom nord iska  fö rfa ttarna  ä r  k lassiska  greker, Shakespeare  och  G oethe  och  det hand lar 
fram fö r a llt om  verk  som  finns att tillg å  i sko lupplagor, o fta  fö rkortade. (Se B rink  1992, s. 
152-153, 159-161.)
277 A nalek ter: (grekiska: uppsam lade stycken): ” sam ling  a f  va ld a  stycken , d ik te r e lle r 
uppsatser, u r en  e lle r fle re  fö rfa tta re” (N ordisk fa m iljeb o k  1904).
278 B jö rck  1984, s. 7.
279 Legons fran ga ises de  littérature e t de m orale, ou R ecueil en p ro se  e t en vers des p lus  
beaux m orceaux de notre L ittérature d es deux dern iers siécles, a vec  les p récep tes  du genre 
e t des m odéles d ’exercices.
280 F ö r e tikens sam m ansm ältn ing  m ed  re to riken  (re to rikens enhet), se F afn er 1982 , pa ssim , 
t.ex. s. 1 0 7 ,1 0 9 . E n lig t C h ris tina  Svensson  (1987 , s. 9 7 ,1 3 6 ) innebar också  d e t sena  1700- 
ta le ts nya  este tik  (Sulzer, K an t -  se v idare  b ilaga  1) a tt konsten  skall fö räd la  m änn iskans 
sinne.
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Att i skolans litteraturläsning läsa just kortare, valda stycken, samlade i en för 
ändamålet särskilt avsedd bok, framstod under de första decennierna av 1900-talet 
förmodligen som självklart i det svenska läroverket. Det är svårt att uttala sig om 
den roll som en allmän skoltradition av läsning av valda stycken har spelat för detta: 
framför allt hade en egen läseboks- eller antologitradition vuxit sig stark inom 
läroverkets modersmålsämne, alltsedan dess etablering som sj älvständigt ämne. En 
kanon av svenska författare att läsa och en viss sorts böcker att läsa dem i hade vid 
läroverksreformen 1905 åtminstone ett trettiotal år bakom sig.

M odersm ålsäm net och läsebokstraditionen

Modersmålet fick en fast ställning som särskilt undervisningsämne i läroverket 
först genom cirkuläret av den 6 juli 1849 och läroverksstadgan 1856. Skolordning
en 1807 hade infört svenska språket på schemat, med läsning, skrivning och 
grammatik, men i skolordningen 1820 försvann ämnet igen. Läsningen överfördes 
då till historieämnet, liksom omsorgen om modersmålet överhuvudtaget; avsikten 
var inte att modersmålsundervisningen skulle tillbakasättas, menar Tarschys.281

Omsorgen om modersmålet, en uppfattning om litteraturens betydelse för ett sådant 
läroämne, där dessutom en historisk aspekt läggs på litteraturstudiet, och en syn på 
litteraturens användning i skolan som sluter an till ett vältalighetsideal, kan man spåra 
i Stora undervisningskommitténs betänkande från 1828. Där tas svenska språket upp 
bland de ämnen som de av kommittén föreslagna elementarläroverken bör undervisa i 
och det placeras t.o.m. först under rubriken språkkunskaper, före latinet, grekiskan, 
hebreiskan och de moderna språken. Ämnesformuleringen under Svenska språket 
lyder kort och gott ”Svenska Vitterheten och dess historia efter antagen Lärobok”. De 
läroböcker som kommittén ansåg nödvändiga vid studiet av ämnet var en ”väl vald 
och ordnad Anthologie af olika vitterhetsslag uti Svenska Litteraturen, tjenlig att 
nyttjas vid öfningen uti tal och declamation” samt en svensk grammatik.282

Snillekommitténs förslag resulterade inte i någon ny skolordning. Däremot 
inrättades redan 1828 en försöksskola för att pröva de principer som den föreslagit, 
Nya Elementarskolan i Stockholm, där modersmålsundervisning upptogs på sche
mat genom hela läroverket. En av de tidigaste antologierna för skolbruk, och den 
enda av dem som med säkerhet använts i skolorna i någon utsträckning, utgavs av 
rektorn vid Nya Elementar P. E. Svedbom. Den var avsedd för läroverkets 
mellanstadium och hette Läsebok fö r  Sveriges ungdom I. Valda stycken på vers och 
prosa ur de yppersta svenska, norska och danska författares skrifter (1844).

Läseboken var enligt Svedboms separat utgivna förord först och främst tänkt att 
tjäna som mönster och underlag för övningar i muntlig och skriftlig framställning. 
Men läsestyckena skulle också förklaras och utläggas av läraren med avseende på 
svåra ord, retoriska figurer eller poetiska bilder, högläsas flytande och väl och

281 T arschys 1955, s. 107 ff. F ram stä lln ingen  av  äm nets u tveck ling  och  om  läseböcker i det 
fö ljande  b ygger till sto r del p å  T arschys 1955 och T haven ius 1991, fö r avsn itte t om  
Svedbom s läsebok  även  p å  H illm an  1952.
282 Betänkande a fco m itén  till ö fverseende a f  rikets allm änna undervisningsverk, i under
dån ighet afg ifvet den 2 0  dec. 1828, s. 40  resp. 52.
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åtminstone ibland läras in och föredras utantill. Vidare skulle de, inte bara de 
poetiska utan även prosastyckena, ”gifwa väckelse och näring åt inbillningskraften 
och känslan, åt skönhetssinnet samt sedlighets- och fosterlandskänslan” . Den 
inhemska litteraturen, menade Svedbom, var ett bildningsmedel som i minst lika 
hög grad som historien var värdigt att upptas i skolan.

Som underlag för detta bruk av litterära texter, som mycket nära tycks sluta an 
till en klassisk eller formalbildande valdastycken-tradition, gav Svedbom texter av 
Tegnér och Geijer, Runeberg och Stagnelius, Bottiger och Malmström, Wallin, 
Franzén, Leopold och Lenngren, men också ett antal stycken av författare som 
botanisten Hartman och historikerna Afzelius, Fryxell och Mellin. Skönlitterär 
prosa saknades helt.

Efter 1856 och 1859, då läroverksstadgoma föreskrev litteraturläsning inom 
modersmålsämnet, ökade läseboksutgivningen. Fastän ämnets och i synnerhet 
litteraturläsningens ställning fortfarande i praktiken varierade mycket, hade ämnet 
fått en fast plats på schemat.

Betänkandet från den språkkommission som hade i uppdrag att granska läro- 
boksbeståndet inom språken betonade 1866 läsebokens centrala plats i åtminstone 
den lägre modersmålsundervisningen. Det underströk att de valda styckena inte 
fick innehålla något ur religiös eller sedlig synpunkt anstötligt utan måste ”förete 
ett i allo rent och ädelt innehåll”. Läsebokens uppgift var inte bara att bilda och 
utveckla elevens språk utan också att verka förädlande på sinnelaget. Läseboken 
borde vidare innefatta både prosa och poesi och poesin åtminstone till en del lämpa 
sig för utantilläsning.283 Sundén-Modins Svensk läsebok fö r  elementarläroverken 
(1868) hänvisade i sitt förord uttryckligen till betänkandet.

RA. Siljeström, även han rektor vid Nya Elementar, bearbetade Svedboms 
läsebok med tanke på att den skulle kunna användas även i de högre klasserna. Men 
hans bearbetning var bara ett år gammal, när den flitige läroboksförfattaren och 
lektorn vid Stockholms gymnasium Herman Bjursten år 1861 gav ut sin Öfversigt 
a f svenska språkets och litteraturens historia. II. Läsebok. Bjurstens läsebok, som 
den kom att kallas, var den första kronologiskt uppställda antologin över svensk 
litteratur för läroverket och det var den som i olika bearbetningar blev den mest 
använda i hela det högre läroverksstadiet under mycket lång tid. I några rader av 
ovanligt generaliserande karaktär formulerar Tarschys sig t.o.m. på följande vis, 
innan hon går över till att presentera ett par läseböcker för mellanklasserna från 
1880 resp. 1888: ”Från 1868 användes FL [Folkskolans läsebok] vanligen vid 
läroverken under tre läsår. Sista året förberedde man övergången till litterärt 
värdefulla texter genom Fänrik Stål. På så vis uppstod ett tomrum innan man 
började använda Bjurstens läsebok, vilket oftast skedde i kl. 6:1.” 284

Första upplagan av Bjurstens läsebok upptog texter ur fomsvenska, isländska och 
svenska litteraturen fram till von Braun och Bernhard Elis Malmsten, som gör sig 
namn på 1840-talet, på knappt 490 sidor, strukturerade efter författare och tidevarv. 
Nästan hälften av utrymmet ägnades åt den sista, ”tegnérska” perioden eller tidevar

283 U nderdånigt betänkande afgifvet den 1 S eptem ber 1866..., 1866, s. 51-56.
284 T arschys 1955, s. 275.
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vet. De författarnamn vi möter år 1861 i Bjurstens urval från reformationstiden och 
framåt är med få undantag samma som dem gymnasieeleverna mötte kring 1920 och 
även trettio-fyrtio år senare285: från Olaus Petri via Lars Lucidor, Olof von Dalin, fru 
Nordenflycht och greve Creutz, till Kellgren, Bellman, Lidner och Thorild, Anna 
Maria Lenngren, Franzén och Wallin, Tegnér och Geijer, Atterbom och Stagnelius, 
Runeberg och efterklangsromantikema. De enda namn som definitivt saknas jämfört 
med en senare kanon är Almquist och Fredrika Bremer. Drygt 60 procent av sidoma 
från reformationstiden och framåt utgörs av vers (inklusive versdramatik).

Richard Steffens Översikt av svenska litteraturen hade i sin första upplaga under
titeln ”På grundvalen av Bjursten-Friesens läsebok omarbetad”. Fastän det var fråga 
om en ”ny” antologi förhöll sig hans urval ur en litterär diskurs alltså uttryckligen till 
och byggde på en äldre läsebokstradition. Både Steffen och Mjöberg var litteraturhis
toriker och hade del i en primär, akademisk kunskapsproducerande kontext. När 
bekantskapen med och kännedomen om litteratur omkontextualiserades för skolbruk 
var det ändå en gammal skol- och läsebokstradition som de huvudsakligen lutade sig 
mot, en tradition som inte bara innebar ett visst författarurval utan också en betoning 
av poesi på bekostnad av prosan, av det yppersta och det upphöjt ädla.

Reformeringen av den svenska skolan  
under 1900-tale f 286

Gunnar Richardson ger i sin Svensk utbildningshistoria följande graf som illustra
tion till den svenska samhällsutvecklingen 1800-1990:

F ig u r  5. U tveck lin g en  a v  u rb a n ise r in g sg ra d  o ch  n ä r in g s liv  f r å n  1800.
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285 Se D an ie lsso n  1988; j f r  en  an to log i som  Svensk an to lo g i f ö r  gym nasiestudier, red . av 
E rik  H ö rn strö m  och  E sk il K ä llq u is t (1955 , o m try ck t e tt s ty ck e  in  p å  1960-talet).
286 D en  fö ljande redogö re lsen  b y g g er huvudsak ligen  på  S ix ten  M ark lund: Skolsverige  
1950-1975  (del 1, 3, 5) och  G unnar R ichardson: Svensk u tbildningshistoria  (1994).
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Den industrialiserings- och urbaniseringsprocess som tog sin början vid slutet av 
1800-talet hade mellan 1920 och 1980 i grunden förvandlat den svenska samhälls
strukturen. Vid den första tidpunkten arbetade drygt 40 procent av befolkningen 
inom jordbruket. Omkring 35 procent arbetade inom industri och hantverk, ungefär 
15 procent inom handel och samfärdsel och ungefär 6 procent inom ”offentliga 
tjänster m.m.” -  administration, service. Kring 1980 arbetade fortfarande drygt 30 
procent inom industrin, men i övrigt var näringsstrukturen i stort sett den omvända. 
Bara fem procent av arbetskraften fanns inom jordbruket. Offentliga och privata 
tjänster sysselsatte ungefär 30 respektive 25 procent, samfärdsel, post och tele sju 
procent.

Kring 1920 hade den fullständiga rösträtten nätt och jämt införts. (Den kom 
1921.) Sextio år senare hade statsmakten sedan länge grundats på allmänna val och 
det statliga ingripandet under perioden ständigt ökat inom alla samhällssektorer. 
Och skolväsendet hade sedan slutet av 40-talet varit ett område som stått i fokus för 
den socialdemokratiska statens intresse i arbetet med att modernisera och demokra
tisera det svenska samhället. Det är ett skolreformarbete där 1946 års skolkommis- 
sion och dess idéer intar en central plats och som mot mitten och slutet av 1960-talet 
förvandlar även gymnasiet i grunden. Perioden 1920-1980 innebar också en mycket 
stor ökning av andelen ungdomar som fortsatte till gymnasienivån. Den plan för 
socialt lärande som 1920 berörde mindre än två procent av en årskull barn 
motsvarades kring 1980 av en som avsåg omkring 35 procent.287

Det är mot den bakgrunden som förändringarna i en skoldiskurs om litteratur 
skall ses. Någonstans bland -  eller snarare sammanvävda med alla -  dessa 
processer som förändrat samhälle och skola står rötterna till den nya svenska 
skoldiskursen att finna. Men märk att även i Frankrike hade näringsstrukturen 
förvandlats288 och en stor ökning skett av antalet elever i sekundärundervisningen 
under perioden 1920-1980. Andelen gymnasieelever i en årskull var kring 1980 
ungefär densamma som i Sverige. De tydligaste skillnaderna mellan länderna 
finns i statsmaktens förankring och avsaknaden av genomgripande skolreformer 
i Frankrike.

Differentiering och elevtillströmning

Det svenska läroverket reformerades 1927,1933 och vid mitten av 50-talet, men de 
förändringar som skedde var små. 1918 års skolkommission, som leddes av den 
socialdemokratiske ecklesiastikministern och folkskolläraren Vämer Rydén, hade 
som uppgift att ge förslag till en omorganisation av hela det svenska skolväsendet 
med folkskolan som grund. Motståndet från läroverkslärarsidan var dock starkt och

287 A ndelen  e leve r på  tre- och  fy raåriga  g y m nasie lin je r en lig t R ichardsson  1994, tabell 15 
och  figu r 4.
288 D ryg t en  tred jedel av  de sysse lsa tta  i F rankrike  1980 arbetade  inom  industrin , å tta  p rocen t 
inom  jo rd b ru k e t. O ffen tliga  och  p riva ta  tjän ste r sysselsatte  c irka  17 respek tive  33 procen t; 
ungefä r 6 p rocen t arbetade  inom  sam färdsel, post och  te lekom m un ika tion  (se Annuaire 
sta tistiqu e de  la F rance 1986, tab leau  C .01-4). D en  sto ra  sk illnaden  m ellan  länderna  gäller 
andelen  sy sse lsa tta  i o ffen tlig  respek tive  privat tjänst.
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det politiska läget osäkert. Den skolreform som till sist beslöts 1927 innebar främst 
vidgade möjligheter för övergång mellan folkskola och realskola genom att en 
fyraårig realskola infördes vid sidan av den femåriga. För gymnasiets del betydde 
den en ytterligare differentiering. En ny nyspråklig linje -  som sällan kom att 
organiseras -  infördes vid sidan av latin- och reallinjen och ett treårigt gymnasium 
vid sidan av det fyraåriga. Mängden obligatoriska ämnen minskade, men samtidigt 
infördes fria tillvalsämnen. Gymnasiets allmänna mål förändrades inte. I den 
reviderade läroverksstadgan 1933, som i stort sett gällde ända fram till beslutet om 
det nya gymnasiet 1964, bestämdes vissa fasta kombinationer för tillvalsämnena, 
och 1953 fick gymnasiet i väntan på en mera genomgripande reform en ytterligare 
variant av differentierad utformning och ett större inslag av samhällsorienterande 
ämnen. En ny, allmän linje infördes vid sidan av de två gamla och alla linjer delades 
upp på två grenar i de två högsta ringarna. Även här fanns frivilliga tillvalsämnen.

Den ökande differentieringen svarar mot krav på utbildningen från samhällets 
sida. I termer av läroplanstänkande kan den ses som en utveckling från en realistisk 
läroplanskod, som innebär att en faktisk länk mellan utbildning och krav i 
arbetslivet etableras, och mot en rationell sådan där denna koppling fördjupas och 
utbildningen får den nya funktionen att kvalificera och differentiera arbetskraft.

Samtidigt ökar under hela denna tid, men särskilt efter andra världskriget, 
elevtillströmningen till det svenska läroverket. Det gäller framför allt realskolesta- 
diet, som byggs ut genom ett antal parallella skolformer -  framför allt de kommu
nala mellanskolorna, senare kommunala realskolorna -  men också gymnasienivån. 
Mellan 1920 och mitten av 1940-talet fördubblas antalet elever i allmänt gymna
sium, ökningen mellan 1951 och 1962 innebär en tredubbling av antalet 1951. Den 
senare siffran avspeglar naturligtvis till en del den ökade nativiteten kring mitten av 
1940-talet, men också en verklig ökning i andelen ungdomar som går vidare till 
gymnasieutbildning.289

"Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor." 
1946 års skolkommissions principer

Den nya gymnasieorganisationen 1953 tillkom som ett provisorium.
Två stora skolutredningar hade under 1940-talet arbetat med att lägga fram 

förslag till den framtida utformningen av det svenska skolväsendet. 1940 års 
skolutredning var en fackmannakommitté tillsatt under samlingsregeringens tid, 
med högerledaren och professorn i nationalekonomi Gösta Bagge som ordförande. 
För första gången behandlades här folkskolans och den högre skolans frågor 
tillsammans av en och samma kommitté, och direktiven betonade att utbildnings
väsendets roll i samhället måste ses som en helhet. Översynen skulle syfta till ökad 
enhetlighet och minskad splittring inom skolväsendet. Utredningen lämnade ett 
stort antal betänkanden, men kunde inte enas i differentieringsfrågan: skulle 
eleverna skiljas ut till olika studievägar först efter sex eller redan efter fyra år? Efter 
krigets slut överlämnades utredningen av skolfrågan av en rent socialdemokratisk

289 Se R ichardson  1994, s. 58.
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regering istället till en parlamentarisk kommission med socialdemokratisk majori
tet, 1946 års skolkommission. Ordförande och vice ordförande var Tage Erlander 
och Josef Weijne, den senare statssekreterare i ecklesiastikdepartementet. Kom
missionens sekreterare och starke man utåt i den debatt som följde efter publice
ringen av dess huvudbetänkande 1948 var Stellan Arvidson, rektor, poet och aktiv 
socialdemokrat. Problemområdet för den nya utredningen -  vars socialdemokratis
ka ledamöter i stort sett sammanföll med medlemmarna i den kommitté som 1945 
hade arbetat fram ett utkast till skolprogram för det socialdemokratiska partiet, där 
en nioårig enhetsskola förordades -  utvidgades ytterligare. Nu skulle även lärarut
bildningen, yrkesskolefrågorna och förskolefrågoma ingå i det samlade grepp på 
skola och utbildning som utredningen representerade. Huvuduppgiften var att 
”uppgöra en plan för det allmänna skolväsendets framtida organisation och 
riktlinjer för dess genomförande” .

Det stora och välkända resultatet av kommissionens arbete blev förslaget om en 
9-årig enhetsskola. Förslaget resulterade i ett svårtolkat principbeslut i riksdagen 
1950, omfattande försöksverksamhet med olika organisationsformer, ytterligare 
beredning av frågorna och till sist 1962 riksdagsbeslutet om att en ny, obligatorisk 
9-årig grundskola successivt skulle införas. Men som minst lika viktiga för den 
svenska skolans framtida inriktning och utformning framstår de grundläggande 
principer och allmänna mål för skolväsendet som kommissionen lade fram i sitt 
huvudbetänkande; mål och principer som återkommit i läroplansdokument sedan 
dess.

Betänkandets inledningskapitel heter Skolväsendet och demokratins samhälle, 
och det grundläggande värde som resonemang och förslag vilar på är demokratin. 
”Demokratin bygger på alla medborgares fria samverkan. En sådan samverkan 
måste i sin tur bygga på fria personligheter. Skolans främsta uppgift blir att fostra 
demokratiska människor.”290 Ur denna grundsats om fostran till och för demokrati 
härleds ett antal principer som rör gemenskap och samarbete istället för konkurrens, 
respekt för människovärdet, aktning för individualitet och personlighet, självstän
dighet och kritiskt sinne, aktivt och självständigt kunskapssökande istället för 
katederundervisning. I en tidningsartikel från 1949 formulerar sig Stellan Arvidson 
på följande vis:

R esu lta te t av katede runderv isn ingen  ä r i a lltfö r m ånga  fall, a tt b am en  fostras till 
auk to rite tstro  och  till p ass iv ite t i fö rhållande till kunskapssto ffe t, och  till arbetet. 
M en  sam tid ig t uppod las konkurrensinstä lln ingen . D å  lärjungarna  på  de tta  sä tt in te  
fostras till sam arbete  u tan  snarare  till a tt inte  sam arbeta  (jäm för fusket!), b id rar 
d enna underv isn ing  till a tt fo s tra  fram  en  m änn isko typ , som  u r dem okra tisk  
synpunk t in te  är önskvärd . Vi är nog a lla  num era  på  det k la ra  m ed  att sjä lva 
a rbe tssä tte t i skolan  är vårt v ik tigaste  uppfos tringsin s trum en t.291

Förslaget och senare principbeslutet om en enhetsskola hade naturligtvis konse
kvenser för senare skolstadier. Skolkommissionen hade presenterat förslag också

290 / 9 4 ( 5  års skolkom m issions betänkande... 1948, (SO U  1948:27), s. 3.
291 S tellan  A rv idson: M issfö rstånd  i sko lfrågan . N y tid  20 /4  1949.
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för ett nytt gymnasium, men gymnasiet berördes inte direkt av beslutet 1950. Det 
blev senare utredningars sak att föra gymnasiefrågan vidare.

60-talets skolreformer

Fostran till demokrati blir inte bara en gemensam värdegrund för den svenska 
skolan. Den demokratiska principen tar sig också uttryck i den alltmer samman
hållna utformning som skolsystemet ges under 1960-talet. Den grundskola som 
beslutades och fick en läroplan 1962 var differentierad i ett antal olika linjer i 
högstadiets sista klass. Med Lgr 69 försvann linjedelningen helt och undervis
ningen under de nio obligatoriska skolåren blev i stort sett helt gemensam. 1964 
års gymnasiereform innebar att de tidigare skilda skolformerna tekniskt gymna
sium, handelsgymnasium och allmänt gymnasium sammanfördes under samma 
tak i form av linjer under de två sista åren i ett nytt gymnasium och dessutom fick 
sällskap av en ny skolform, den tvååriga och mera yrkesinriktade fackskolan. 
Efter 1968 fördes även yrkesskolan till det som nu fick namnet gymnasieskolan, 
och fick en mindre direkt yrkesförberedande karaktär. Kring 1970 var den 
obligatoriska skolan alltså både formellt och i praktiken en sammanhållen och 
gemensam utbildning för alla, den efterobligatoriska innebar åtminstone organi
satoriskt ett sammanförande av äldre utbildningar med vitt skilda historiska rötter 
och rekryteringsbaser.

Gymnasiereformen 1964 avskaffade också studentexamen. Morgonsamlingar
na försvann, och kristendomsundervisningen blev till neutral religionskunskap. 
Latinstudiet, som så länge hade framstått som centralt för läroverkets ”bildnings- 
väg” och åtminstone fram till 1940-talet hade givit gymnasiets latinlinje ett särskilt 
värde, försvinner. Latinet blir nu ett frivilligt ämne i den humanistiska linjens två 
högsta klasser.

Från Lgy-70 till Lgr80

1940 års skolutredning hade haft tankar om skolans roll i ett demokratiskt samhälle 
som delvis föregrep skolkommissionens. Men samtidigt hade den betonat kollek
tivet, samhället, och det särskilda kollektiv som var det svenska samhället. Skol- 
kommissionen 1946 betonade istället individen, de fria individer vars personlig- 
hetsfostran skulle garantera ett demokratiskt samhälles fortlevnad. Detsamma 
gjorde läroplanerna för grundskolan 1962 och 1969 och för gymnasiet 1970. 
Huvudavsnittet Mål och riktlinjer inleds i samtliga fall efter citerandet och 
kommenterandet av skollagens första paragraf med ett avsnitt som konstaterar att 
det är den enskilde eleven som står i centrum för skolans verksamhet. Så är inte fallet 
i Lgr-80. Där återges först samma paragraf, utskild från den övriga texten genom 
ett ålderdomligt handskriftstypsnitt. Därefter kommer inledningsraderna:

G rundsko lan  ä r en  del av sam hälle t. L ärop lanen  speg la r dem okratins sam hällssyn  
och  m änn iskosyn : m änn iskan  ä r aktiv, skapande, kan  och  m åste  ta  an sv ar och  söka 
kunskap  fö r a tt i sam verkan  m ed an d ra  fö rstå  och  fö rbä ttra  sina  eg n a  och  sina

225



m edm änn iskors livsvillkor. S ko lans innehåll och  arbetssä tt m åste  vara  så  u tfo rm at 
att d e t befräm jar den n a  sam hälls- och  m änn iskosyn .

Här är det samhället som kommer först. Sixten Marklund menar att pendelsvängen 
i Lgr-80 överhuvudtaget jämfört med de tidigare läroplanerna har gått mot det av 
alla vårdade demokratiska samhället som centrum för skolans verksamhet. Men det 
är ett samhälle vars konflikter inte döljs: ”Saklighet och allsidighet fordrar att 
samhället inte framställs som konfliktlöst och harmoniskt”.2921 Lgr-80 understryks 
också skolans roll att aktivt påverka individerna i önskvärd riktning. ”Skolan skall 
fostra. Det innebär att skolan aktivt och medvetet skall påverka och stimulera barn 
och ungdomar att vilja omfatta vår demokratis grundläggande värderingar och låta 
dessa komma till uttryck i praktisk, vardaglig handling.”293

Både betoningen på samhället, på konflikter och på aktiv påverkan är drag såväl 
i styrdokumenten som i den svenska skoldiskursen om litteratur kring 1980.

Tomas Englund har urskilt 1970-talet som den period då en tredje våg satte in 
inom svensk skolpolitik och skolreform och då konturerna av en demokratisk 
konception växte fram i synen på den svenska skolans politiska och medborgerliga 
fostran. Skolan uppfattades nu uttalat som ett verktyg för förändring, med ett 
förändringsbegrepp som grundades på jämlikhet och delaktighet i beslut, och som 
en politisk kraft i arbetet för att bygga ett bättre samhälle.294 Det är uppenbart att 
skoldiskursen om litteratur kring 1980 har drag som gör att den kan sägas avspegla 
en sådan demokratisk konception för skolans samhällsfostran.

Ka ra ktä rs dan ing, person I ighets fos t ra n 
och socia l fostran
Att skolan inte bara skall ge kunskaper och färdigheter utan också i samverkan med 
hemmen fostra, dvs. påverka elevernas sätt att vara, tänka och känna, har under hela 
1900-talet varit explicit uttalat i styrdokument för skolan. Efter 1960 kommer det 
tydligt fram i läroplanernas mål och riktlinjer, dessförinnan sade läroverksstadgans 
paragrafer om undervisningens allmänna grunder samt ordning och tukt detsamma. 
Över tid har dessa fostransuppgifter lyfts fram i dokumenten. Den fostrande 
uppgiften nämns i 1905 års läroverksstadga inte förrän i den sista paragrafen under 
avsnittet Undervisningens allmänna grunder, ett avsnitt som föregås av ett fyrtiotal 
paragrafer som rör formalia. 1933 har den bli vit fylligare formulerad och avancerat 
till den första paragrafen i detta avsnitt. I moderna läroplaner presenteras den i det 
inledande avsnittet Mål och riktlinjer.

Den stora skillnaden rör vad skolan skall fostra till. 1905 avser fostran ett 
fosterländskt sinnelag, gudsfruktan, flit, goda seder och vördnad för allmän lag och 
fastställd ordning. 1933 har kärleken till sanningen och friheten en plats framför 
kärleken till fosterlandet, och skolan skulle dessutom främja känslan av samhörig

292 Lgr-80, s. 33.
293 Lgr-80, s. 16.
294 E ng lund  1986, s. 270  ff.
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het mellan elever och lärare och mellan eleverna inbördes, och göra eleverna till 
goda och dugliga medborgare. I moderna läroplaner betonas fostran till demokrati 
och demokratiska värden. I samtliga fall kan fostransuppgiften ses som både en 
fråga om personlighetsdaning och social fostran.

Samtidigt har denna fostran och påverkan på individerna åtminstone vad gäller 
dess genomslag i enskilda skolämnen inte självklart varit accepterad av dem som 
verkat inom institutionen. Modersmålsläramas förenings program 1913 sade 
uttryckligen att den lästa litteraturen skulle utöva personlig påverkan på eleverna. 
Mot detta protesterade Hjalmar Alving i Uppsalas lokalförening:

O rdet p åverka  m edfö r en  b ifö restä lln ing  om  litte rär uppbyggelsestund  och  är m indre 
tillta lande fö r lärare , som  icke  v ilja  e lle r kunna  å taga  sig  någo t annat än att b ib ringa  
sina lä rjungar kunskap  om  och  fö rståe lse  fö r svensk  d ik tn ing  e lle r annan  svensk  
litte ra tu r från  sk ilda  tider.295

Detta fostrande, socialt kontrollerande element som tycks prägla alla skolstadier 
och de flesta skolämnen296 och som kanske har blivit mer kraftfullt under sent 1900- 
tal genom att det nu verkar inifrån, uppfordrar som jag ser det till diskussion -  
diskussioner av olika slag.

Den ena hör hemma inom pedagogisk forskning. Både en klassisk, en realistisk 
och en moralisk läroplan i Lundgrens mening tycks kännetecknas av en fostrans- 
princip som liknar den i den svenska läroverksstadgan från 1905. Är den svenska 
läroplan som avtecknar sig i Tomas Englunds demokratiska konception och i den 
skoldiskurs om litteratur som jag har undersökt kanske tämligen unik? Vad ligger 
i så fall bakom det som förefaller vara en så grundläggande förändring? Forskning 
kring läroplaner och skolan som agent för en kulturell reproduktion skulle nog 
överhuvudtaget, tror jag, vinna mycket på att fokuseras på undersökningen av vad 
som ligger bakom förändringar i läroplaner.

Den andra är en moralisk diskussion. Den nya skolans fostransmål har beslutats 
i demokratisk ordning och dess värdegrund är demokratins. Men demokrati är ett 
medel, inte ett självändamål. Är det självklart att den nya skolan har större moralisk 
rätt att dana elevernas karaktär i riktning mot samarbete, tolerans, jämlikhet och 
ifrågasättande av rådande förhållanden än den gamla hade att påverka till foster
landskärlek, gudsfruktan och vördnad för lag och ordning? Svaren på den frågan 
borde variera mellan ”Ja, självklart större rätt” och ”Nej, men minst lika stor rätt”. 
En följdfråga blir emellertid: har det demokratiska samhället också rätt att kräva av 
sina lärare att de aktivt påverkar eleverna i den anvisade riktningen?

295 C ite ra t e fter T arschys 1955, s. 172-173.
296 Se t.ex. Ö stm an  1995 om  äm nesfoci i n a tu rve tenskap liga  äm nen.
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4
Den långa historien. Frankrike

Inledning
Donald Broady har i en uppsats i läroplanskommitténs betänkande Skola fö r  bildning 
(1992) påpekat att ”ett slags arkeologi skulle behövas för att förstå hur dagens 
utbildningsväsende vilar på avlagringar från tidigare epoker”.

Det är en utmärkt formulering. När det gäller den franska gymnasieskolans tal 
om litteratur krävs dock inte en tränad arkeologs öga för att inse behovet av 
utgrävningar. Det handlar om mera än att vila på avlagringar: sättet att studera 
litteratur och litteraturuppfattningen tycks innebära att en kulturell återskapande- 
process i sträng mening har ägt rum, vars resultat är synliga än i dag -  eller 
åtminstone kring 1980. Det rekommenderade sättet att närma sig litteraturen ett 
stycke in på 1900-talet och även kring 1980, den litteraturuppfattning enligt vilken 
direkt verklighetsbeskrivande prosa har en given plats bland litterära texter och den 
nätverksstruktur som etableras mellan ett antal texter, blir begripliga bara i relation 
till den långa skoltradition där studiet av de klassiska språken och retoriken var det 
centrala i utbildningen och målet var att träna intellektet. Det finns också trådar som 
går ännu mycket längre tillbaka i tiden, till den grekiska och romerska utbildningen.

Den skol traditionen kan beskrivas med hjälp av begreppen klassisk läroplans- 
kod och formell bildning.

Ulf P. Lundgrens begrepp klassisk läroplanskod avser ett tänkande kring 
utbildningens mål, innehåll och metoder som har sina rötter i antikens Grekland. 
Som centralt framstår att målet och tanken bakom urvalet av innehåll i en utbildning 
var att träna, utveckla och skärpa intellektet. Detta mål betydde enligt Lundgren -  
med en formulering som inte är så lättbegriplig men mycket pertinent -  inte bara
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att utbildningen skulle träna förmågan att finna sanningen, utan också att sanningen 
i sig fanns ”within the trained intellect”297. Den formuleringen betyder, menar jag, 
precis detsamma som mina ord vid tolkningen av Clément Falcuccis syn på 
skolutbildningen och dess mål (s. 200): ”Kunskap/’förståelse’ och vägen till 
kunskap blir ett och detsamma, sammanfaller” . På ett närmast chockartat vis 
bekräftas en tolkning genom mötet mellan två formuleringar som båda söker 
redogöra för ett sätt att se och tänka som är svårförståeligt i dag.

Lundgren skisserar en utveckling där en klassisk läroplanskod och dess beto
ning av studier i grammatik, retorik, logik (trivium) och matematik har sitt ursprung 
i överklassens utbildningsbehov i antikens Aten, där språk och vältalighet var 
nödvändiga verktyg för politisk makt; vidareutvecklas i den romerska världen 
(Quintilianus) och under medeltiden omtolkas i förhållande till den kristna uppfost
rans krav. Den förs vidare i ett nytt europeiskt renässansideal vars tre hörnpelare för 
uppfostran och utbildning är intellektet, ”det estetiska” (eloquens, vältalighet) och 
moral. Studiet av de klassiska språken, som motiverades med att det övade 
intellektet, kom senare istället att motiveras med att det inpräntade goda vanor, flit 
och uthållighet, tränade minne och argumentationsteknik.298

Detta centrala inslag i en klassisk läroplanskod har emellertid mycket stora 
likheter med tanken på en formell bildning eller bildning kort och gott, franskans 
la formation de 1’esprit.

Att utbilda själen

På franska talar man om att forma eller odla ”anden”; det heter form er Vesprit, 
cultiver Vesprit. Samma tanke uttrycktes på 1800-talssvenska genom orden ”att 
utbilda själen” -  en vacker formulering, och den som kommer närmast den franska.

De svenska orden utbilda och själ har emellertid andra konnotationer än de 
franska motsvarigheterna. Utbilda -  som skall förstås på det vis som som blir tydligt 
om man sätter ett bindestreck mellan de två leden: ut-bilda -  bär inom sig ordet bild, 
med dess associationer till framkallande, utmejsling och avbildning, vilka saknas 
på franska. Svenskans själ har också tydligare religiösa konnotationer än franskans 
esprit. Ofta handlar det i de franska sammanhangen om intellektet snarare än om 
själen/psyket och en formulering från andra hälften av 1600-talet ger en god 
uppfattning om en central innebörd hos ordet: ”... vår ande har tre förfaranden 
[opérations]:  uppfatta, bedöma, resonera” .299

Andra och vanligare svenska uttryck talade under 1800-talet om att utbilda eller 
utveckla själskrafterna, förståndet, naturkrafterna, själs- och kroppsförmögenheter- 
na. Det vi möter här är den gamla bildningstanken eller tanken om en formell 
bildning.300

297 L undgren  1983, s. 16.
298 L undg ren  1983, s. 16-20.
299 ” ... il y a tro is  opéra tions de  no tre  esprit: concevoir, juger, ra isonner.” F orm u leringen  är 
de beröm da 1600-ta lsg ram m atikem a L ance lo t och  A m au ld s , an tingen  ur deras A llm änna  
gram m atik  e lle r Logik. C ite ra t från  D iderichsen  1968, s. 55.
300 U nder stö rre  de len  av 1800-talet var den  e tt dom inerande inslag  i synen  p å  läroverkens
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Det som brukar kallas bildningstanken är inte lätt att definiera, inte bara därför 
att dess innebörd inte varit densamma i tid och rum. Tanken om en formell bildning 
får det mesta av sin substans genom att sättas i motsats till en reell eller materiell 
bildning, och det var också på det viset som den användes av reformmotståndama 
i debatterna kring det svenska läroverkets utformning under första hälften av 1800- 
talet. Den tycks ha försvunnit ur ett allmänt svenskt medvetande; i den nya svenska 
Nationalencyklopedin finns varken formalbildning eller själsförmögenhet som 
uppslagsord. Nordisk Familjebok från 1908 däremot definierar formell bildning på 
följande vis: ”Formell, (1. humanistisk) bildning, den harmoniska utbildningen af 
de för människan såsom sådan egna själsanlagen; den rent språkliga och logiska 
bildningen, i motsats mot den reala, hvilken har till mål kunskapen om föremålen 
i naturen och det verkliga lifvet.”

Det är en mycket bra definition, i det att den visar på en dubbelhet som mera 
sällan tycks ha tagits upp till granskning.301 Å ena sidan syftar formalbildningsbe- 
greppet på en ut-bildning av de anlag eller förmågor som enligt en lång filosofisk- 
psykologisk tradition finns nedlagda i det mänskliga psyket: förstånd, känsla och 
vilja; minne, omdöme, inbillningskraft. Tanken om en formell bildning blir då 
detsamma som tanken på uppfostrans och utbildningens mål som att (harmoniskt) 
utveckla ett antal psykiska förmögenheter. Å andra sidan rör formalbildningen en 
särskild sorts bildning som är en tom sådan, en träning och övning i logik. Det är 
utan tvivel så att båda dessa beståndsdelar, både en utvecklingsdogm som vilar på 
en psykologisk lära och en tanke om utbildning som framför allt ett medel för att 
lära logiskt tänkande, finns med i det sätt att tänka kring uppfostran och utbildning 
som man har sökt ringa in med hjälp av begreppet formalbildning. Men tyngdpunk
ten kan läggas på det ena eller det andra av inslagen, och den senare, tomma eller 
logiska sidan av formalbildningsidealet tycks ha upptagit betydligt mindre plats i 
tänkandet kring skolans mål i Sverige än i Frankrike.

Varken i Frankrike eller i Sverige innefattar det mål för utbildningen där den 
formella bildningen ses som huvudmålet endast tankar om utveckling av själsan
lagen och om att ”lära ut att tänka” istället för att lära in faktiska eller nyttiga, reella, 
kunskaper. Till det hör också en hög värdering av språk och litteratur, alldeles 
speciellt de klassiska språken och litteraturen. Bildningsidealets allmänna grunder, 
i dess nyhumanistiskt influerade form, finns på svensk botten mycket tydligt 
formulerade i de metodiska anvisningarna till skolordningen 1820302, men den roll

m ål även  i Sverige; då  o ftast i en  v a rian t som  präg lades av in fly tande t från  ty sk  idealis tisk  
filosofi, nyhum anism  och kristendom . D en  sm älte  då  också  sam m an  m ed  sta tsidealistiska  
och  natione lla  e lle r c iv is tiska  tankeström ningar. Se N iléhn  1975.
301 D en  näm ns in te  i W ilhelm  S jöstrands (1945) g rund liga  genom gång  av fo rm alb ildn ings- 
tankens h istoria.
302 H w arje  rä ttskaffens L ärare m åste  m ed  k la r b lick  inse och  m ed  a llw arlig  fö resa ts  a lltid  
ihågkom m a, a tt ändam åle t m ed  U ppfostran  i a llm änhet och  U nderw isn ingen  i synnerhet, 
ä r u tw eck lingen  a f  m enn iskans naturskrafter. O m  denna u tw eck ling  skall w inna  fram gång , 
m åste  den  sökas p å  ett sådan t sätt, a tt den  en a  k raften , lån g t ifrån  att q w äfw a e lle r skada 
n ågon  a f  de ö friga, m åtte  fas tm era  b id raga  a tt underhålla  och  stärka dem . S å få r  t.ex.
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och det värde som tillskrevs studiet av språk och litteratur tycks i Sverige sällan ha 
utretts närmare i officiella dokument och debattskrifter. I ett av Esaias Tegnérs 
skoltal finns emellertid en passage där dess bildningsvärde utvecklas och motive
ras.

Språkstud ie r ä ro  b ildande p å  två  sätt: fö r ba rn e t genom  gram m atik , fö r yng lingen  
genom  litteratur. G ram m atiken  ä r u tan  tv ivel, såsom  tankeövn ing  betrak tad , e tt av 
de väsen tligaste  b ildn ingsm edel i barndom en . G enom  e tym o log iska  analyser vän jer 
sig  d e t u n g a  sinnet att upp lösa  icke  b lo tt ord, u tan  även  m ed  de tsam m a begrepp ; och 
genom  den  syn tak tiska  sam m ansättn ingen  övas d e t a tt hop b in d a  d e t söndrade och 
ensk ilta  till e tt log isk t helt. M an kan  anse  g ram m atik  fö r en  slags log ik  konstruerad  
i ord , lik som  geom etrien  fö r en  log ik  konstruerad  i lin jer: d e t ä r fö ljak te ligen  en slags 
log isk  kurs som  genom gås u n d er d essa  studier, v ilkas avsik t således ingalunda 
ensam t är a tt öva  m innet, u tan  även  om döm esgåvan , e lle r a tt b lo tt och bart in lära  
likg iltiga  ordform er, u tan  även  att skärpa  tankek raften  därigenom  att hon  upp fa tta r 
deras sk iftande betydelser. E gen te ligen  h a r väl varje  barn  genom gått en sådan  log isk  
k u rs  när d e t lärde m odersm åle t; m en  det skedde då  u tan  k la rt m edvetande av  regeln . 
(...) S p råk läran  är, i de tta  avseende, en  repetition , m en  en  b ildande, em edan  hon  reder 
beg rep p e t och  s tärker så  väl abstrak tions- som  kom binationsgåvan . I denna m en ing  
innebära  sp råkstud ier sitt eget ändam ål v id  e lem en tarunderv isn ingen  (...) M en  fö r 
öv rig t äro  de m edel och  åsy fta  instrum en ta lkunskaper, n ö d vänd iga  fö r a tt fa tta  
sp råkets litteratur. D en  b ildande  k ra ften  hos denna be ro r på  dess halt, dess om fång, 
dess m ärkvärd ighet. Ä r den  t.ex ., som  den  k lassiska , u tm ärk t genom  idéernas 
k larhet, genom  fram stä lln ingens osm inkade skönhet, genom  de t lugn som  är 
sty rkans och  säkerhetens v an liga  fö ljeslagare , genom  en  s to rartad  enkelhe t, u tan  
flä rd  och  grannlåt: fö re r den  y n g lingen  in i en  värld  fu ll av k la rh e t och kraft, b land  
m änsk lighetens härlige, b land  O lym pens arv ingar; sku lle  icke  ett sådan t um gänge 
v a ra  b ildande fö r det unga  sinnet?  Skulle  in te t av  den  k lassiska  fo rn tidens frisinnade 
ande, av  dess reda  och  bestäm dhet, dess skönhetskänsla  och  sinnesstyrka, övergå  på  
den  beundrande lärjungen?30’

Grammatikstudiema utgör en kurs i logik. Sinnet övas i att upplösa ord och begrepp, 
men även vid att sammanfoga delar till ett helt -  övas i analys och syntes 
(”abstraktion och kombination”). Därvid övar studierna minnet och omdömet, 
skärper ”tankekraften”, ”reder begreppet” och stärker den analytiska och synteti
serande förmågan.

fa ttn ingsgåfw an  icke ö fw as på  bekostnad  a f  m inne t e lle r inb ildn ingskraften ; ej he ller 
tw ärtom . Så få  icke  h e lle r de in te llec tue lla  fö rm ö g en h etem e så  tid ig t och  träget hos barne t 
uppöfw as, a tt k ro ppsk raftem e d e ra f lida ; e lle r d essa  så  skö tas, a tt de fö rstnäm nde b lifw a  
w årdslösade . A lltsam m ans m åste  fram sk rida  i harm onie  e lle r jem n w ig t, och  när d e t sker, 
u tb ildas både  förstånd , w illja , och  lynne till den  högsta  g rad  a f  fö räd ling , hw ars stäm pel 
u tgöres a f  sann  relig iosite t, m an lig  dygd  och  red b ar w erksam het.” (A nv isn ingar och  R åd 
till L ärare , om  sätte t a tt w erkstä lla  hw ad  K ongl. M aj:t i N åder u ti S ko l-O rdn ingen  a f  den  
16. D ec. 1820 stadgat och  anbefallt. S tockho lm  1821, s. 4. C ite ra t från  Sveriges allm änna  
läroverks s ta d g a r  1561-1905. X.)
303 E saias Tegnér: Tal i Jönköp ings skola, 1827. C itera t från  E saias Tegnér: Sam lade skrifter  
(N ationalupp laga), A ndra  bandet, s. 107-108.
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För Tegnér är grammatikstudiema ändå delvis bara medel. De utgör den 
nödvändiga förberedelsen för att undfå det andliga bad som den klassiska littera
turens speciella ande erbjuder den som tränger in och vistas i dess värld. Och 
vistelsen i denna den klassiska litteraturens värld förutsätts verka på lärjungens själ 
och överföra dess anda till läsaren.304 Likheterna är stora med följande passage ur 
ett franskt dokument från mitten av 1800-talet -  men där sätts även studiet av 
litteraturen direkt i relation till formalbildningens utvecklande av själsförmögen- 
heter.

D e ö vn ingar som  b rin g ar e leven  i n ära  k o n tak t m ed  an tikens och  den  m o d em a  tidens 
vackraste  sn illen  [génies] v äck er hans inb illn ingsk raft och  om edelbara  uppfa ttn ing  
och  uppenbarar känslan  fö r d e t sköna (...) I v ilken  annan  sko la  skulle fö r öv rig t hans 
om döm e fo rm as om  in te  genom  um gänget m ed  d essa  h isto riker, d essa  filosofer, 
dessa välta lare , d essa  odöd liga  poe te r v ilka  m änsk ligheten  har a tt tacka  fö r bed ö m 
ningen , analysen  e lle r sk ild ringen  av händelser, han d lin g ar och  p ass ioner som  satt 
världen  i rö re lse  a lltsedan  heroem as tid ?305

Särskilt i den första delen av Tegnércitatet stämmer tankarna och sättet att uttrycka 
sig om språk- och litteraturstudiet mycket nära överens med dem man finner i 
franska läroplansdokument från hela 1800-talet, och även tidigare.

Jag menar alltså att det är i denna mycket gamla skoltradition enligt vilken 
utbildningens mål är att skärpa tankekraften, där språkstudier ses som en kurs i 
logik och där kunskap eller sanningen i sig ses som sammanfallande med ett väl 
tränat intellekts analyserande och syntetiserande rörelse, som särdragen i den 
franska skoldiskursen om litteratur har sina rötter. En textuppfattning där text ses 
som ett nätverk av relationer utgör en homologi till synen på kunskapen-intellektet 
som något vars essens utgörs av ett gående hit-och-dit, en analyserande och 
syntetiserande rörelse. Etablerandet av ett nätverk av relationer mellan skolantolo- 
giemas texter innebär att synen på text fått fungera även över ”textgränser” och av 
ett antal valda stycken gjort en stortext över vilken intellektet sveper i samma 
analyserande och syntetiserande rörelse. Sättet att studera texterna, där ordens 
betydelsenyanser vägs, kombinationer och relationer granskas, textens uppbygg
nad eller en tankes utveckling löses upp och sätts samman igen (se del III) utgör 
exempel på samma språkstudie- och tanketräningstradition. Vid början av 1900- 
talet hade studiet av språk och texter under hundra år -  och betydligt mera om man 
ser till latinstudiet -  varit underordnat övningar som inneburit vägande av ords 
betydelse, ”propriété” och ”justesse”, etymologi och uttrycksvärde, sammanlänk
ning och relationer, och haft skärpandet av intellektet som mål. Att studiet av orden 
tenderar att samtidigt bli en studie av saken är slutligen inte svårt att förstå mot 
bakgrund av denna formalbildningstradition där kunskapen finns i intellektet och

304 Jfr  D iderichsen  1968, s. 199, s. 18 ff, om  den  trad ition  inom  den  k lassiska  uppfa ttn ingen  
o m  språkets m ak t som  räk n ar m ed  a tt o rdet och  tanken  d irek t har inverkan  p å  karak tären .
305 R appo rt T henard -D um as au  su je t de 1’ense ignem en t scien tifique  dans les Lycées, 23 
ju ille t 1852. C ite ra t e fte r F alcucc i 1939, s. 240-241.

233



dess rörelser och det material intellektet tränas mot är språk.306
Att direkt verklighetsbeskrivande prosa utgjorde en så stor del av särskilt den 

äldre antologins litteraturbegrepp är något vars rötter säkert finns i samma språk
studietradition. Retorikens lära om språk och text hade i Frankrike åtminstone 
sedan 1700-talet utgjort grunden för de högre läroverksklassernas språk- och 
litteraturstudier, och i retorikens textuppfattning gjordes ingen skillnad mellan 
fiktion och fakta. Under dess domäner föll särskilt prosan som medel för ordkonst 
och påverkan, och historikers, filosofers och vältalares texter utgjorde vid sidan om 
poeternas kärnan i de texter som studerades. Läran om skrivande och talande som 
composition, kom-ponerande, samman-sättande av beståndsdelar till en helhet, 
utgjorde inom retorikstudiet förlängningen av de lägre klassernas sysslande med 
delar och helhet inom grammatikstudiet.

En verklig arkeologisk undersökning kan det naturligtvis inte bli frågan om 
inom ramen för detta arbete. Det stöd för tesen från annan forskning jag kan hänvisa 
till är av mycket allmänt slag: konstaterandet att det är välkänt att ”dagens franska 
litteraturstudium är dotter till humaniores literce”.307 För att söka göra sambanden 
troliga och begripliga kommer jag emellertid fortsättningsvis att redovisa min 
läsning av sekundär- och primärkällor till den franska sekundärundervisningens 
och modersmålsundervisningens historia.308 Den franska sekundärundervisningen 
hade vid början av 1900-talet bakom sig en åtminstone trehundraårig historia där 
målet för undervisningen hade varit att forma intellektet och karaktären och medlet 
studiet av de klassiska språken och deras texter. Att eleverna genom studiet av 
retoriken och efterbildning av de klassiska författarna själva skulle producera tal 
och texter var ett centralt inslag i utbildningen. Dess tyngd bör framgå av den 
följande framställningen.

306 F ö r en  p resen ta tion  och  d iskussion  av dess gam la  trad itioner, se T haven ius 1981, kap. 
8 och  9.
307 V iala  1987, s. 31.
308 F örst och  främ st den  fram stä lln ing  som  ges och  de k ä llo r som  citeras i F alcucc i 1939 och 
P rost 1968. F ö r m odersm ålsunderv isn ingens del rö r d e t sig  huvudsak ligen  om  läsn ing  av 
prim ärkällo r. -  N åg ra  a llm änna u p p ly sn ingar fö r att underlä tta  läsningen: I m odern t 
sp råkb ruk  står u ttrycke t enseignem ent secondaire  n o rm alt b ara  fö r en  tid s- och å lderssek- 
vensering : sekundärunderv isn ing  m o tsvarar d e t svenska  högstad ium  + gym nasieskola . 
Ä nda fram  till m itten  av 1900-talet v a r huvudbetydelsen  en annan  och  läroverksu tb ildn ing  
e lle r lä rdom ssko lan  är de svenska  te rm er som  k om m er närm ast. I bo tten  finns uppfa ttn ingen  
att denna typ  av  u tb ildn ing  ä r av ett högre  slag , innebär stud ie r i k lassiska  sp råk /la tin  och 
innebär e tt fo rm ande av anden. U tveck lingen  p å  sko lom rådet g jo rde d e t dock  redan  på  
1800-talet svårt a tt upp rä tthå lla  d is tink tionerna  m ellan  sekundärunderv isn ing  och  annan  
skolu tb ildn ing  och  m an  m ö ter i ä ldre tex te r o fta  u ttrycke t ” den  egen tliga  sekundärunder
v isn ingen” . M ed  detta  avses då  an tingen  ” skolform , u tb ildn ing  där la tin  in g år” (oberoende 
av e levernas å lder) e lle r ” läroverksu tb ildn ingen  från  k lass 6 och  up p å t” (till sk illnad  från  
de  läg re läroverksk lassem a). N är ja g  ta la r om  den  egen tliga  sekundärunderv isn ingen  m enar 
ja g  det senare. T ill sist: i den  franska  sekundärunderv isn ingen  räknas k lasserna  ned ifrån  och 
upp: e leven  bö rja r i k lass 6, k om m er sedan  till k lass 5 osv.
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"...gen om  vetenskapliga studier 
odla ynglingarnas ännu råa ande"

K ungadöm enas och  fo lkens lycka , och  särsk ilt en k risten  stats, ä r avhäng ig  av  att 
ungdom en  erhå lle r en  god  uppfostran , vars m ål är a tt genom  ve tenskap liga  stud ier 
od la  yng lingarnas ännu  råa  ande [esprit]\ a tt så lunda bereda  dem  fö r a tt m ed  
värd ighet u pp fy lla  de p la tse r till v ilk a  de äro  äm nade; slu tligen  a tt lä ra  dem  den  
from m a och  u p p rik tiga  tillb ed jan  G ud  k räv er av dem , den  ob ro ttsliga  trohe t de äro 
sky ld iga sina fö rä ld rar och  sitt land  och  den  respek t och  lydnad  som  fu rsta r och  
överhet k räva  av dem .309

Citatet ovan återger inledningsparagrafen i de statuter från 1500-talets sista år som 
förblev den franska sekundärundervisningens grundläggande urkund fram till 
revolutionen. Här ges i klarspråk besked om synen på skolornas mål och roll i 
samhället, och här möter man för första gången en syn på sekundärundervisningen 
som sedan återkommer genom århundadena. Sekundärundervisningen skall odla 
eller forma ”anden”, intellektet. Därigenom förbereder den ynglingarna för fram
tida positioner och funktioner i samhället. S amtidigt skall den också ge en moralisk- 
social fostran eller formning.

Sekundärundervisningen och dess colleges fick under andra hälften av 1500- 
talet ett nytt grundläggande undervisningsinnehåll, studiet av de klassiska språken 
och litteraturen. Ungefär samtidigt fick dessa skolor, som formellt fortfarande 
utgjorde universitetens förberedande ”humanistiska fakultet”, konkurrens. Andra 
skolor grundades, i första hand av undervisande religiösa ordnar. Jesuiternas 
colleges blev snabbt mycket populära och framstod under hela 16- och 1700-talet 
som de främsta, dit elever från de högsta samhällsskikten sökte sig.

Ifråga om innehåll och allmän inriktning skilde sig jesuiternas och universitetets 
läroplaner inte nämnvärt. Tonvikten låg helt och hållet på de klassiska språken och 
deras litteratur, med undervisningen helt på latin och inriktad på övning i att skriva 
och tala på dessa språk. Skillnaden låg främst i den intensiva tävlingsandan och 
eggelsen till prestation i jesuiternas skolor.310 Hos dem tog den sig redan från början 
extrema former.311 Jesuiternas colleges blev en modell för universitetets, som 
framför allt upptog pris- och tävlingsprincipema. Vid mitten av 1700-talet instifta
des också le Concours générnl, den oerhört prestigeladdade allmänna tävlan mellan 
eleverna i de offentliga läroverkens högsta klasser som i synnerhet under 1800-talet 
var ett viktigt inslag i läroverkskulturen.

309 A rtike l 1 i S tatu ts de la  F acu lté  des A rts de  1’U nivers ité  de  P a rii (1598/1600), cit. e fter 
F alcucc i 1939, s. 11.
310 D en  konku rrensp rincip  som  v i kan  finna  i en  b lekare  och  trögare  å terspeg ling  i den  
svenska  lä roverksku ltu ren  u nder 1800-talet -  se t.ex. F lorin  &  Johansson  1993 -  är 
je su ite rn as  verk.
311 S e D urkheim  1938, s. 85-114.
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1800-talets Université

Den strängt styrda och sammanhållna offentliga sekundärundervisning som Napo
leon skapade i de nya statliga läroverken [lycées] och de kommunala colleges efter 
den korta historiska parentes som franska revolutionens centralskolor hade utgjort, 
övertog 1700-talsinstitutionernas lokaler. Läroplanerna omfattade något litet av 
matematik, historia-geografi och moderna språk, men i stort sett var det även ifråga 
om innehållet traditionen från tiden före revolutionen man gick tillbaka till: en 
latinskola med grammatik och retorik på latin och franska. Beteckningen på 
läroverkets klasser avspeglar denna läroplan, som till innehåll och sekvensering är 
den medeltida: grammatik, retorik och logik (filosofi). De lägre klasserna kallades 
grammatikklassema, de högre litteraturklassema (les classes de lettres eller d ’ 
humanités) med retorikklassen som högsta klass. Läroverkets avslutande klass 
hette filosofiklassen. Matematik och naturvetenskap reserverades för de klasser 
efter den egentliga sekundärundervisningen där eleverna förberedde sig för inträ
desproven till tekniska och militära högskolor.

Med Basil Bernsteins klassifikationsbegrepp som utgångspunkt kan denna 
skola beskrivas som en där klassifikationen av tid och rum var mycket stark -  
mycket strängt inrutat dagsschema, strängt upprätthållande av gränsen mellan 
internatskolans rum och yttervärlden -  men klassifikationen mellan huvudämnena 
latinska, franska och grekiska språket och litteraturen mycket svag. De senare sågs 
som en enda enhet. De skriftliga övningarna eller ”läxorna”, som sedan korrigera
des under en lektion, utgjorde skolarbetets centrum. Själva undervisningen har 
beskrivits som un relai entre deuxétudes, en förmedlingsstation som band samman 
två ”studietillfällen”. Den viktigaste övningen var det skrivna vältalighetsprovet 
med ett moraliserande innehåll på latin och franska, le discours latin och le discours 
frangais.

Utbildningens uttalade mål var att forma anden.
En utbildningskommission 1803 säger om studiet av de klassiska språken:

H ur m ånga  observatione r och  ana ly ser av o lik a  slag  h a r han  [eleven] inte g jort, u tan  
att han  själv  vet om  det, fö r a tt kunna  accep te ra  e lle r fö rkasta  d e t ena  e lle r andra 
uttrycket! N är m an  översätter, jä m fö r m an  he la  tiden  och  varje  jäm fö re lse  innebär 
en  bedöm ning : den  sortens arbete  (...) tycks vara  det b ästa  fö r a tt i ungdom en  ge  alla  
sjä lsfö rm ögenhe te r kraft, ak tiv ite t och  d isc ip lin .312

Följande kanske apokryfiska Napoleoncitat låter huvudprinciperna för sekundär
undervisningens inriktning under1800-talet stamma från kejsaren själv:

A tt hans U niversité  skall ge en  nästan  u teslu tande litte rär och  k lassisk  od ling  är 
h ärskarens [dvs. N apoleons] eg n a  order: ”Jag  v ille  a tt d e t skulle v ara  m ycket litterärt, 
(...) sp råk  och  litte ra tu r [les le ttres], det ä r sjä lva  den  m änsk liga  anden; språk- och 
litte ra tu rstud ie t, det ä r den  a llm änna  b ildn ing  som  fö rbereder fö r allt, själens

312 R appo rt de la  C om m ission  des é tudes littéraires 15 m ai 1803, c ite ra t e fte r F alcucc i 1939, 
s. 103.
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b ildn ing !” N apo leon  ta la r fö rtro lig t när han  går fram  och  tillbaka  u tan fö r N arbonne 
och  ger v id  de t tillfä lle t ty d lig t u ttryck  fö r h u r han  tänker. H an  säger v idare: (...) ”Vi 
b ö r fram fö r a llt lå ta  ungdom ens k o st u tgöras av  sund  och  stark  läsn ing . C orneille , 
B ossuet, d e t ä r de  lärare  den  behöver. D e t är stort, sub lim t, och  p å  sam m a gång 
regelbundet, lugnt, undero rdnat.” H an  tänker sig  in te  alls a tt fram bringa  fö rfa ttare  
och  lärda. H an  behöver, säger han  till C au lincourt, ”m ed lem m ar i riksrådet, 
p refekter, o fficerare , ingenjörer, lä ra re” , m en  je su ite rn a  har v isa t a tt d e t ä r ju s t den 
k lassiska  u tb ildn ingen  som  genom  att s tärka  andarna  fö rbereder dem  så a tt de är 
v uxna v ilken  uppg ift som  helst. N atu rve tenskaperna  skall b ara  -  ” senare” -  förse 
d em  m ed  m edlen . S å tänk te  m ästaren , och  d essa  idéer sku lle  u nder hundra  år vara  
de  som  fo rm ade de  unga  fransm ännens u tb ildn ing  och  upp fostran .313

Vid början av 1840-talet, när moderna språk införlivades i läroplanen, hette det:

V id sidan  av d e tta  dom inerande stud ium  av de  k lassiska  språken, v ilka  är specie llt 
läm pade att ö v a  och stadga [murir] anden , har vi en d ast fö rstä rk t (...) U n d erv isn ing 
en  i m oderna  sp råk  (...) ingår fö ren ing  m ed  de  k lassiska  stud ierna  is tä lle t fö r att d ra  
åt annat håll. D enna  b landn ing  av de sundaste  trad itioner och  ny e rfa renhe t få r till 
fö ljd  en  lärop lan  som  tycks den  bästa  fö r att ge en a llm än  fö rberedelse  fö r a lla  lä rda  
yrken  och  fö r a tt fo rm a m änn iskans ande och  h järta. D et är i den  m en ingen  som  
språk- och  litte ra tu rstud ie t, i sin  renaste  och  strängaste  form , u p p ta r så  sto r p lats i 
U n iversite te ts  senaste  kursp laner...314

Frankrike industrialiserades tidigt, men vid mitten av seklet kunde ledande indu
strimän fortfarande anse att de nationella egenskaper och värden som den traditio
nella sekundärundervisningen återskapade mer än väl uppvägde landets bristande 
naturtillgångar. Den kommission av naturvetenskapsmän, humanister, företrädare 
för industrin och för de tekniska specialhögskoloma som 1852 utredde förhållandet 
mellan den litterära och den naturvetenskapligt inriktade utbildningen sade om den 
klassiska och litterära bildningen:

S pråkstud ie t u tg ö r en  kurs i lo g ik  som  är så  na tu rlig  och  så  väl läm pad  fö r de flesta  
in tellek t, a tt d e t ä r o e rsä ttlig t fö r de f lesta  elever. D ärfö r b ö r d e t fo rtfarande ha  den  
främ sta  p la tsen , även  i den  natu rve tenskap liga  sek tionens underv isn ing . Ingen  av 
kom m issionens m ed lem m ar bestrider detta. (...) D et ä r  genom  de tta  [dvs. sp råkstu 
d ie t ] som  alla  andens k ra fte r k om m er fram , u tveck las och  stärks n ä r de i tu r  och  
ordn ing  k om m er till användn ing . N ödvänd igheten  att kom m a ihåg  orden  öppnar 
m innet, den  g ram m atiska  analysen  fu llkom nar in tellek tet. D en  ordn ing , k larhet och  
p rec ision  som  anden  vän js v id  genom  översä ttn ingen  kom m er, när vano rna  väl har 
befästs, sedan  a tt k unna  användas till allt. D e övn ingar som  b ringar e leven  i nära  
k on tak t m ed  an tikens och  den  m o d em a  tidens vackraste  sn illen  [génies] v äcker hans 
inb illn ingsk raft och  om edelbara  uppfa ttn ing  och  u p p enbarar känslan  fö r de t sköna

313 L. M adelin : La N ation  sous V Em pereur (ca  å r  1900), c ite ra t från  P alm éro  1958, s. 291- 
292.
314U tb ildn ingsm in is te r V illem ain  i sin  R apport sur F In stru c tio n  secondaire, 1843. C itera t 
e fte r F alcucc i 1939, s. 187.
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(...) I v ilken  annan  sko la  sku lle  fö r öv rig t hans om döm e fo rm as om  in te  genom  
um gänget m ed d essa  h isto riker, d essa  filosofer, d essa  välta lare , dessa odöd liga  
po e te r v ilka  m änsk ligheten  har a tt tack a  fö r bedöm ningen , analysen  e lle r sk ild ringen  
av  händelser, hand lingar och  p ass ioner som  sa tt världen  i rö re lse  a lltsedan  heroem as 
tid?
(...) E n  av  de v ik tigaste  fak to re rna  fö r vårt lands sty rka  är den  odefin ierbara  
u rsk illn ing  som  m an k a lla r sm ak. D en  är vår c iv ilisa tions prydnad , e tt o fan tlig t 
kap ita l fö r v åra  m anu fak tu re r (...) L åt oss se till att v i i v årt land  b evarar sm aken, 
denna fina  in stink t som  känne tecknar d e t och  som  är gångbar på  a lla  om råden . L åt 
oss bevara  den som  någo t m ycket värdefu llt, ty  den  e rsä tte r fö r landet E ng lands kol, 
F ö ren ta  sta ternas e lle r R ysslands sto ra  natu rtillgångar.315

För medlemmarna i kommissionen 1852, för Napoelon liksom för Henrik IV 1598 
var utbildningens mål att odla, forma eller stärka elevernas esprit -  anden, 
själskrafterna, intellektet. En sådan utbildning utgör den bästa förberedelsen för 
alla högre uppgifter i samhället, och vägen till målet går genom språk- och 
litteraturstudier. Lägger man till det att just vältalighetsproven i denna skola var det 
viktigaste och krönande momentet på utbildningens högre stadier, tycks det vara 
svårt att finna ett tydligare exempel på en utbildning under relativt sen tid styrd av 
en klassisk läroplanskod.

M odersmålet316

Språk- och litteraturstudier var inte bara utbildningens kärna, utan praktiskt taget det 
enda innehållet. De klassiska språken och deras litteratur var det viktigaste. Men 
redan före revolutionen hade troligen nästan alla större colleges och kanske hälften 
av de små infört undervisning på och om modersmålet och dess litteratur. Det var en 
modersmålsundervisning som liksom huvudämnena sanktionerades genom ett pris 
till den bästa eleven i retorikklassen, vilket betyder att den ingalunda sågs som oviktig. 
Priset gällde / ’amplification frangaise, dvs. var ett pris i vältalighet. Även i Concours 
général fanns redan före revolutionen ett pris i vältalighet på modersmålet.317

Monsieur le Président Rolland, Parisparlamentets (juristkårens) överhuvud, 
säger när han redogör för läroplanen i les colleges 1763:

315 C ite ra t e fte r F a lcucc i 1939, s. 240-241.
316 R edogö relsen  fö r litteratu r- och  m odersm ålsunderv isn ingens h is to ria  b y gger till sto r del 
p å  egen  analys och  to lkn ing  av lärop lansdokum ent. Ä ld re  fran ska  lä rop lansdokum en t är 
em elle rtid  svårtillgäng liga , och  ja g  ger h ä r e tt u rval k u rsp laner fö r m o dersm ålsäm net 1875- 
1980 i b ilaga. L agar, dek ret, arrétés, c irku lä r och  an v isn ingar [instructions] rö rande 
u tb ildn ingen  -  som  alla  h a r rä ttslig  sta tus -  har från  1850 och  fram åt pub licera ts i 
u tb ildn ingsdepartem en te ts o ffic ie lla  p ub lika tion  tillsam m ans m ed  anna t m aterial. U nder 
perioden  1850-1932 hette  den n a  sk rift Bulletin adm in istra tif de  VInstruction publiqu e, från  
1933 Bulletin officiel du m inistére deV É du cation  nationale. S am m anstä lln ingar av ak tuella  
fö resk rifte r (tim planer, ku rsp laner; v issa  an v isn ingar och  cirku lär) h a r å tm instone  sedan 
1852 g iv its u t i sm å häften  av  bokfö rlag  (D elalain , V uibert), m en  även  äld re  sådana ä r svåra  
a tt få  tag  i.
317M o m et 1934, s. 324, 328-329.
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S tudiet av les B elles-L ettres  h a r in o m  U n ivers ite te t tv å  huvudsak liga  förem ål, 
g ram m atiken  och  re to riken . G ram m atiken  ä r den  fö rsta  h jä lp  m änn iskoanden  
behöver fö r att e rh å lla  kun sk ap er av a lla  de slag  och  fö ljak tligen  är det m ot den  som  
den  tid igaste  u nderv isn ingen  b ö r in rik tas. U nder okunn ighetens århundraden  rörde 
gram m atiken  i U n iversite te ts  sko lo r enbart det la tin ska  språket, m en  sedan  dess har 
den  successiv t u ts träck ts till d e t g rek iska  och  det franska. S tud ie t av d essa  tre  sp råk  
sker l :o  genom  underv isn ing  i språkens syn tak tiska  reg ler, 2:o genom  läsn ing  och 
exp likation  av fö rfa ttare  som  elegan t och  ren t har sk riv it p å  dessa  språk, 3 :o  genom  
b ru k e t av tem an  och  versioner. (...) R eto rikens äm ne ä r k onsten  att ta la . D enna konst 
b estå r som  alla  and ra  av  reg le r och  exem pel. U n ivers ite te t h äm tar reg lerna  från  
C icero  och  Q uin tilianus och  exem plen  från  a llt vad  d ä r g ives av b eröm da  välta lare  
hos g rekerna, rom arn a  och  fransm ännen . N är dessa  reg le r och  exem pel p resen teras 
fö r de unga  e leve rna  i re to rikk lassen  av en  sk ick lig  och  uppm ärksam  lärare  öppnar 
de alla  vä lta lighetens ska tte r fö r dem , och  tjänar sam tid ig t som  m odell och  regel i de 
o lika  com positions  som  e lev e rn a  övas i varje  dag, v ilk a  om fa tta r a lla  slags arbeten  
till v ilka  k onsten  att övertyga  kan  användas. (...) V ad be trä ffa r poesin  underv isar 
U n iversite te t in te  b ara  om  varje  språks p ro sod i och  dess vers beskaffenhet, u tan  lå ter 
också  gossarna  läsa  och  fö rk la ra  de b äs ta  p oe te rna  som  språken  fram bringat, och 
ö var dem  i a lla  sorters poesi som  de fö rm år.318

Det är grammatik och retorik som är de överordnade begreppen vid språk- och 
litteraturstudiet, de skilda språken utgör bara de skilda dräkter som föremålet för 
studium ikläder sig. Monsieur Rolland citerar med gillande ett förslag att man i 
retorikklassen enbart skall använda sig av franska exempel -  men inte för att 
befrämja modersmålet, utan ”för retorikens egen skull”.319 Grammatiken utgör ett 
grundläggande och generellt tankeredskap. Genom berömda vältalares texter får 
retoriken, läran om talekonsten, sina exempla, vilka samtidigt tjänar som modell 
och regel för elevernas egen skriftliga produktion. Textexplikationen framställs här 
som en övning använd även vid texter på modersmålet.

Hundra år senare (1852) anbefallde kursplanen tillsammans med de latinska 
ett antal franska författare och verk för läsning i de tre högsta klasserna.320 1 
retorikklassen skulle retoriska och litterära elementa [notions élémentaires de 
rhétorique et de littérature] studeras. Dessa elementa skulle utläggas av läraren 
och vid kursens slut sammanfattas i följande punkter:

1 .1 vad  poesi sk ilje r sig  från  versifika tion  och  v ilk a  som  är de v ik tigaste  fo rm erna  
av fransk  och  la tin sk  vers.
2. O m  de v ik tigaste  po e tisk a  gen rerna  och  deras sk ilda  karaktärer.

318 P lan  d ’E ducation  e t de C orrespondance  des U n iversités e t des C o lleges, i R ecueil de  
p lu sieu rs des ouvrages de M onsieur le P residen t R olland , P aris  1783. C itera t från  det 
faksim il som  återges i M arina-M éd iav illa  [1986], s. 22-23 . U ppg iften  att tex ten  är en 
lärop lan  från  1763 är M arina-M éd iav illas (a.a ., s. 3).
319 L oc. cit.
320 P lan d ’études des lycées a vec  les program m es y  annexés, 1852. -  D e tre  h ö g sta  k lasserna  
innebär k lass 3 t.o .m . re to rikk lassen . M odersm ålsstud ie r ing ick  no rm alt in te  i, och  ingår 
fo rtfarande in te  i, avslu tn ingsk lassens kurs.
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3. O m  prosans g en rer och  deras sk ilda  karaktärer.
4. O m  tale- e lle r re to rikkonsten . -  O m  re to rikens o lika  delar.
5. O m  talets o lika  delar.
6. V ilka av ta lekonstens reg le r som  g ä lle r fö r allt fö rfa ttande  [com position]32'.
7. V ilka stilens a llm änna eg enskaper ä r  och  v ilka  av  dessa som  specie llt känne teck 
n a r den  franska  prosans m ästerverk .
8. O m  de v ik tigaste  tanke- och o rd fig u rem a.322

I punkt nummer 6 kommer samma tanke till uttryck som den i citatet från 1763. 
Retorikstudiet ger insikter som gäller för allt skrivande eller ”komponerande”, 
sammanställande, av ord. Författarnas verk utgör de exempla där reglernas 
tillämpning kan studeras och samtidigt mönster för elevernas egen produktion. 
Alla de åtta områden som tas upp kan gälla både latinsk och fransk litteratur, men 
här finns ett speciellt omnämnande av just den franska prosans mästerverk.

De övriga föreskrifterna för undervisningens innehåll utgörs här liksom i senare 
kursplaner av några korta inledande rader som föreskriver recitation (återgivande 
utantill) och explikation av ”författare”, med ett antal föreskrivna författare och 
verk, samt skrivövningar (berättelser och brev; beskrivningar; tal och ”litterära 
analyser”).

1874 presenterades för första gången modersmålet under en separat rubrik i 
kursplanen, men timplanen skilde inte mellan latin, grekiska och franska (jfr diagram 
26, s. 208). 1880 specifierades även timtilldelningen, men man kan med fog påstå att 
ända fram till slutet av 1800-talet uppfattades studiet av de klassiska språken och 
modersmålet som en enda enhet. Den viktigaste distinktionen var den mellan ”språk- 
och litteraturstudiet”, i betydelsen studiet av de döda språken samt modersmålet, och 
andra ämnen, inte skillnaderna mellan de tre språk som av tradition innefattades i 
begrepp som les belles lettres, les études littéraires.323 Litteraturstudiet och det som 
vi gärna vill kalla språkdelen av modersmålsundervisningen gick vidare in i varandra 
på ett sådant vis att de var närmast oupplösligt förenade. Det gällde särskilt på 
gymnasienivån, men inte bara där. Litterära texter var i grammatikklassema utgångs
punkten för övningar i grammatik och stilistik och för övningar i skriftlig framställ
ning. I litteraturklassema var den litterära texten inte bara utgångspunkten utan också 
själva målet för hela modersmålsundervisningen. Det var en följd av den roll som 
retoriken spelade i språkstudiet,324 men att språk- och textstudiet inom modersmåls- 
ämnet smälte samman med varandra gäller långt in på 1900-talet.

De korta föreskrifterna talade 1874 liksom 1852 om explikation och recitation 
av franska författare, men övningarnas genrer specificerades endast som analyser

321 O rdet com position  kan  ib land , m en  o ftast föga  nö jak tig t, översä ttas m ed  uppsats -  som  
ja g  o fta  g ö r i fo rtsä ttn ingen . H är fram träder den  g rundbetydelse  av ” sam m an-sä ttande” , 
”kom ponerande” som  o fta  finns m ed  i d e t särsk ilt tydlig t.
322 Plan d ’études des lycées a vec  les program m es y  annexés 1852, s. 66-67.
323 Se t.ex. N o te  du  C onseil Supérieur, P lan d 'é tu des e t program m es p o u r  V enseignem ent 
secondaire dans les lycées e t colleges... 1880, s . 7; R ap p o rt... p o rtan t m odifica tion  aux  listes 
d ’au teurs, Plan d ’études e t program m es... A nnée sco la ire  1896-1897 , s. xv ii ff.
324 Jfr G enette  1990.
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resp. litterära analyser (klass 2/retorikklassen). Retorikklassens andra övningar 
angavs nu som tal eller uppsatser [compositions]. Författarkursen var i stort sett 
densamma.

Ett cirkulär från vicerektorn i Parisdistriktet 1875 kastar ljus över de magra 
upplysningarna i den egentliga kursplanen. Det framgår att de knappa anvisning
arna lett till bekymmer ifråga om det nya ämnets plats och uppbyggnad, dock 
framför allt i de lägre klasserna. Större delen av cirkuläret upptas av en grundlig 
genomgång av vilken sorts övningar som är lämpliga i de olika klasserna, från klass 
8 och uppåt.

Det framgår vidare att studiet av modersmålet och de klassiska språken är lika 
sammanflätat som tidigare, trots det förras egna rubrik. Texterna till de latinska och 
grekiska temana, och all muntlig och skriftlig översättning överhuvudtaget, bör 
enligt cirkuläret av den lärare som förstår hur viktigt modersmålet är, användas till 
övningar som är modersmålsövningar. Det gäller övningar

...fö r a tt u tfråga  e leve rna  om  ordens betydelse , hu r de ä r  b ildade, deras e tym ologi, 
om  u ttrycksvärdet, sa tsernas konstruk tion  och  de o lika  vändn ingarna  {tours], och, 
u r en annan  synvinkel, om  sam m an länkande t och undero rdnandet av idéer, u tveck 
lingen  av perioder, e tc .325

I klass 6 och 5 gör undervisningen i latinsk syntax och grekiskans elementa att 
platsen för övningar i modersmålet blir mycket liten. Men detta behöver inte vara 
någon nackdel, eftersom

...underv isn ingen  i de  d ö d a  språken , i en lig h e t m ed  vår u tm ärk ta  och  o fö ränderliga  
stud ie trad ition , h ä r b lir  d e t effek tivaste  h jä lpm ed le t v id  stud ie t av m odersm åle t. D et 
b lir  nödvänd ig t a tt v id  varje  steg  v äga  o rdens betydelse , a tt b estäm m a den, a tt 
använda sig  av e tym ologier, a tt sönderde la  fö r a tt b y g g a  upp, lägga  fram  och  
d isku tera  syn taxens regler, tränga  läng re  in  i sp råkets hem ligheter.326

I dessa två citat kommer mycket tydligt den syn på språk- och litteraturstudiet fram 
som jag menar är skönjbar även kring 1980, och har sin grund i tanken om 
sekundärundervisningens mål som en träning av intellektets sanningssökande 
förmåga. Genom att ”sönderdela för att bygga upp”, väga och bestämma ords 
betydelse, analysera språkliga konstruktioner och sammanlänkningar av idéer, 
skärps intellektets analyserande och syntetiserande förmåga och eleven tränger 
”längre in i språkets hemligheter” -  som implicit också blir världens hemligheter.

Cirkuläret visar också att retorikstudiet och därmed kopplingen mellan modell
studier och egen skriftlig produktion fortfarande genomsyrade modersmåls- och 
litteraturstudierna åtminstone alltifrån klass 3. Klass 4 framstår som ett nav där 
grammatikstudiet avslutas och retorikstudiet påbörjas. Redan i klass 4 kan littera

325 N ouveau P lan  d  ’É tudes des lycées. P rogram m es de  l ’enseignem ent secondaire classique  
1875, s. 18.
326 A .a., s. 17.
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turstudiet och textexplikationen enligt cirkuläret tjäna det egna skrivandet, ”anting
en genom att läraren lär eleverna att gå från texten till idén, eller genom att han 
börjar med att lägga fram denna allmänna idé och sedan visar dem hur författaren 
har utvecklat den.”327 Man kan redan här börja visa hur mycket nyttigt det finns i 
läran om stilen, figurerna osv, men det är enligt cirkuläret främst i klass 3 detta hör 
hemma.

I dokumenten från 1874-75 möts mycket tydligt den riktigt gamla och en nyare 
modersmålsundervisning. Klassiska språk och modermålsundervisning var fortfa
rande intimt förknippade -  men modersmålet hade urskilts som eget föremål, i 
kursplanens uppställning placerat före latinet och grekiskan. Vältalighetsprovet 
hade en given plats -  men modifierad genom ett ”eller uppsats”. Modellstudier via 
läsning av inhemska författare hörde nära samman med egen skriftlig produktion. 
Den klassiska retorikens och poetikens teorier ingick uttryckligen i retorikklassens 
kursplan, och uppsatsövningar som ansågs bygga på retorikens inventio hade ”som 
alltid en obligatorisk plats” i de två högsta klasserna. Rollin, vars traktat Traité des 
études trycktes första gången 1726, åberopades328 fortfarande som pedagogisk 
auktoritet och hänvisningar till en oföränderlig studietradition kunde fungera 
legitimerande. Att övningar som bygger på inventio reserverades för de två högsta 
klasserna motiverades emellertid inte bara med att ”praktiken och stadgorna gjort 
det till en lag” utan även med att detta överenstämmer med den ”unga andens egen 
utvecklingsgång” [la marche méme de l ’esprit chez l ’eléve].329 Allt fler övervägan
den av den arten kommer i senare anvisningar. Den stora nyheten är emellertid det 
litteraturhistoriska inslag som i fortsättningen kommer att ta allt större plats i 
styrdokumenten för modersmålsundervisningen och tränga ut retoriken som före
mål för studium. De sekundärtexter som kommit till användning vid litteraturstu
diet tycks tidigare ha enbart ha varit läroböcker i retorik och vältalighet, ordböcker 
och uppslagsböcker i klassisk mytologi.330 I rektorscirkuläret från 1875 blir 
litteraturhistorien synlig i ett styrdokument för den klassiska sekundärundervis
ningen.331

327 A .a., s. 18-19.
328 I re k to rsc irk u lä re t 1875, N ouveau  p la n  d ’é tu d es  d e s  lycées. P rogram m es de  
V enseignem en t secon da ire  c la ssiqu e  1875, s. 18. R o llin  åb ero p as fö r a tt rä ttfä rd ig a  a tt 
tex tex p lik a tio n en  fö rk la ras  lik v ä rd ig  m ed  ö v e rsä ttn in g s- och  sk rivövn ingar.
329 B åda  c ita ten  från  C ircu la ire  recto ra le ..., N ouveau p lan  d ’ études des lycées, P rogram m es 
de V enseignem ent secondaire classique  1875, s. 21.
330 M arin a -M éd iav illa (1 9 8 6 , s. 21) anger som  exem pel p å  h an dböcker använda p å  17- och 
1800-talet D um arsais R hétorique, G irards synonym lex ikon , C hom prés D ictionnaire abré-  
g é  de la fa b le  och  en  lä robok  i uttal och  dek lam ation  från  1800-talet.
331 K ursp lanen  fö r enseignem eftt secondaire spéc ia l 1866 hade upp tag it litte ra tu rh is to ria  
som  e tt in slag  i m odersm ålsunderv isn ingen , m en  in te  ku rsp lanen  fö r den  k lassiska  sekun 
därunderv isn ingen  från  1874. D et om edelbara  skäle t till litte ra tu rh is to riens in trängande i 
den  k lassiska  sekundärunderv isn ingen  är, fram går d e t av rek to rsc irku läre t, sekundärunder
v isn ingens re la tioner till den  högre  u tb ildn ingen . F aku lte ten s fö resk rifte r fö r s tuden texa
m en, daterade  tv å  dagar senare än sekundärunderv isn ingens lärop lan , säger: ”K and idate rna
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L'explication de texte

Cirkuläret 1875 hänvisade till 1700-talspedagogen, professorn i latinsk vältalighet 
och rektorn för Parisuniversitetet Rollin för att legitimera textexplikationen som 
modersmålsövning. I sin många gånger omtryckta Traité des études beskrev Rollin 
en ny övning som prövats i ett college och enligt honom borde få större spridning. 
Övningen avsåg läsning av valda stycken ur en fransk författares verk, som eleven 
med lärarens bistånd skulle ”förklara” och som borde utformas på följande vis:

V id läsn ingen  ... b ö r m an  in te b ara  u n dersöka  språk reg lerna , v ilka  dock  a ld rig  b ö r 
fö rlo ras u r sikte. M an  b ö r se till a tt uppm ärksam m a la  proprié té , la  ju s te sse , k raften  
och grann lagenheten  i u ttryck  och  vändningar. M an b ö r v ara  ännu m er uppm ärksam  
p å  ged igenhe ten  och  sann ingen  hos tankarna  och  tingen . M an b ö r se till a tt o rdn ingen  
och  in rä ttn ingen  vid  o lika  bev is och tex tde la r observeras. M en  m er än allt annat bö r 
m an  fästa  avseende v id  d e t som  kan  fo rm a h jä rta t.332

Den nya övningen har alltså en mångsidig inriktning. Belysningen och förklaringen 
av de språkliga (grammatiska) reglerna finns i botten, och det språk- och logikstu
dium som ser till ”ordningen och inrättningen” vid större textenheter nämns. 
Retorikens stilstudium i termer av propriété, justesse, ”kraft och grannlagenhet” 
hos ord och vändningar finns med, och en koppling mellan la justesse hos ett ord 
och sanningen ”hos tinget” kan anas. Här skiljs emellertid den innehållsliga sidan 
hos texterna tydligt ut som särskilt föremål för studium. I explikationen ingår också 
en analys och bedömning av textens innehåll, en bedömning som a priori förutsätts 
vara positiv (”gedigenheten och sanningen hos tankarna”). Det är detta innehålls
liga studium som, vad avser det innehåll som kan bidra till en moralisk fostran, 
enligt Rollin är det allra viktigaste.

Att uppmärksamma betyder hos Rollin inte bara att lägga märke till och 
konstatera, utan också att berömma, uttala sig om skönheten, storheten eller 
riktigheten i det som uppmärksammas, ”...tala om det vackraste och mest anmärk
ningsvärda, antingen ifråga om tankarna och uttrycken, eller om principerna och 
moralreglerna [la conduite de la vie].” -  ” ...man frågar gossarna, vid varje stycke, 
vad de finner anmärkningsvärt, ifråga om uttrycket, tankarna eller moralen”.333

Förklaringen av innehållet rör också de sakförhållanden som textens satser kan 
ge anledning att förklara eller belysa närmare. De innebär ibland utläggningar med 
föga anknytning till texten, interfolierade av uppbyggliga påpekanden. Rollins 
modellexempel från explikationen av ett avsnitt ur 1600-talspredikanten Fléchiers 
Histoire de Théodose ger prov på allt detta och antyder hur en mönstergill fransk 
explikation kunde te sig:

skall dessu tom  [föru tom  exp likationen  av författarna] k unna  besvara  de  litte rära  och 
h is to riska  frågo r som  natu rlig t kn y te r an till d enna exp likation” . C irku läre ts  upphovsm an  
d isku te ra r vad  de tta  kan  innebära, och  ko m m er fram  till a tt d e t m åste  rö ra  sig om  en 
sam m anhängande, m etod isk  litte ra tu rh is to ria  (fö r både  de  k lassiska  språken  och  m oders
m ålet), fö r v ilken  han  d ärefter u tfä rd a r täm ligen  deta ljerade anvisningar.
332R ollin : O euvres (1841), t. V II, s. 73, c ite ra t från  G icquel 1979, s. 10.
333 C itera t från  G icquel 1979, s. 10 resp . 11.
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”B iskoparna sam lades. M an fö rk la ra r i få  o rd  h u r va len  fö rrä ttades fö rr i tid en  och 
h u r de råk a t i det tills tånd  i v ilke t vi finner dem .
”A m broise kom  till kyrkan fö r  a tt fö rh in dra  oordning. M an se r till a tt fästa  
uppm ärksam he ten  v id  h u r den  gudom liga  F ö rsynen  p res idera r ö ver a lla  överlägg 
ningar, och  i synnerhet v id  b iskopsfö rsam lingar (...)
”F astän hanfortfarande inte ens va r döpt. M an  säger något lite t om  den  gam la  seden 
a tt upp sk ju ta  dopet, och  ger någ ra  exem pel (...)
”M an  g a v  honom  vak ter f ö r  a tt han inte skulle f ly . M an  u tv eck la r sank t A m brosius 
få fänga  ansträngn ingar fö r a tt slippa  b iskopsvärd igheten ; hans b rådstö rtade  flyk t 
u nder en  he l natt, och  hans irrande ströv tåg  som  fö rde  h onom  tillbaka  till det ställe  
från  v ilke t han  fly tt (...)
”K ejsaren  g a v  o rd e r  om  a tt han g en a s t sku lle  d ö p a s  och  en vecka  sen are  v ig a s . 
M an  m e d d e la r  a tt d e n n a  p rä s tv ig n in g  s tred  m o t d e t fö rb u d  m o t a tt v ig a  en  n eo fy t, 
dvs. en  n y d ö p t, so m  P au lu s  u p p stä lle r , och  ä v en  m o t K y rk an s  n o rm a la  re g le r

( - ) 334

I denna tidiga explikationsövning, vars modell är explikationen inom de klassiska 
språken, återfinns alltså både drag som kan hänföras till litteraturstudiet som 
sanningssökande intellektuell träning, som ort för moralisk fostran och som 
språngbräda för förmedling av utomlitterära sakkunskaper. Den explikation som 
Charles Marc Des Granges genom sina förklaringar och kommentarer förberedde 
sitt texturval för 1910 har stora likheter med den övning som Rollin naivt 
skisserade i sin bok från 1726. Vad man bör lägga märke till här är också något 
annat: det nödvändiga samband som etableras mellan ett visst urval av texter fö r  
studium och explikationsövningen. En explikationsövning som Rollins förutsätter 
läsning av texter där uttrycken och vändningarna kännetecknas av propriété, kraft 
osv och tankarna och ”tingen” av sanning och soliditet.

Explikationen av en fransk text infördes bland de muntliga proven i studentex
amen och la licence (fil.mag.-examen) 1840, men inte förrän 1852 tycks textexpli- 
kationen på modersmålet ha tagits upp i undervisningsplanen för sekundärunder
visningen. Den avsåg då en kort genomgång och förklaring av den franska text som 
gavs som utantilläxa till nästa lektion.335

Rektorscirkuläret 1875 ger sedan en del anvisningar för explikationen i de lägre 
klasserna. Explikationen i de allra lägsta klasserna avser förklaring av ”den exakta 
betydelsen av varje ord, varje mening, varje stycke” i den studerade texten. I klass 
6 och 5 ges vid explikationen ”påpekanden om ordvalet och uttrycken”. I klass 3 
och högre kan explikationen i synnerhet tjänstgöra som hjälpreda vid studiet av 
komposition och stil. Vilken är den allmänna idé som utvecklas i texten? eller: Den 
allmänna idé som återfinns i texten är... -  hur har författaren utvecklat den? 
Explikationen kopplas här med andra ord till retorikstudiet. Senare kommer den att 
knytas till det litteraturhistoriska studiet.

334 C itera t från  G icquel 1979, s. 11.
335 G icquel 1979, s. 12-13.
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Författarläsningen

1852 avsåg studiet av franska författare och verk i de tre högsta läroverksklassema 
främst 1600-talsförfattare, prosaverk och verk som hörde hemma inom vältalig- 
hetsgenren eller var ”handledningar i skrivkonst”. Förutom klassisk (dvs. 1600- 
tals-) dramatik och valda stycken av klassiska franska författare på prosa och vers 
ingick prosaverk av Bossuet och Massillon (kyrklig vältalighet) och Fénelon (bl.a. 
en utläggning om vältaligheten). 1700-talet representerades av Montesquieus 
avhandling Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des 
Romains och två historiska verk av Voltaire. Arbetena på vers var klart färre. Den 
ickedramatiska versen representerades av Boileau (Satires, Épitres och i retorik
klassen den didaktiska L ’Art poétique), La Fontaine och 1700-talspoeten Jean- 
Baptiste Rousseau.

1874 tillkom på programmet en 1500-talsantologi, vilket utgör ett brott med det 
strängt klassicerande urvalet och kanske har ett samband med den mer litteraturhis
toriska inriktning som växer fram vid samma tid.336 Montesquieu byttes i retorik
klassen ut mot Buffon (Morceaux choisis samt retorikhandledningen Discours sur 
le style) och man skulle läsa även La Bruyére och Pascals Pensées. Jean-Baptiste 
Rousseau försvann från litteraturlistan, så att Boileau och La Fontaine ensamma 
representerade versen. Några av författarna representerades i respektive klass av 
andra verk än 1852, men i stort sett var författarkursens innehåll densamma som 
tjugo år tidigare.

Vad hände sen? Det slutande 1800-talet och tiden kring sekelskiftet

Under 1800-talets sista decennier genomfördes genomgripande skolreformer på 
alla nivåer: folkskolan, den högre utbildningen, flickskolorna. Läroverksreformen 
1902 var den sista i en rad reformer, som alla skall ses mot bakgrund inte bara av 
en ekonomisk och teknisk utveckling i samhället337 utan också de politiska 
förhållandena i landet efter nederlaget i det fransk-ty ska kriget och kejsardömets 
fall 1870. Den allmänna rösträtten338 och valsystemets utformning gjorde att 
landsbygdens röster vägde tungt för styrkeförhållandena i den nya tredje republi
kens kammare, och landsbygden var traditionellt i kyrkans händer. Både införandet 
av en obligatorisk, kostnadsfri och konfessionslös folkskola (1882), satsningen på 
folkskoleseminarierna och införandet av en offentlig och konfessionslös sekundär

336 P eltie r-L alo i (1983, s. 6) a n g e ra tt 1500-talslitteratu rens in fö rande i ku rsp lanen  b ero r på  
det in fly tande som  litte ra tu rk ritikern  S ain te-B euve (död 1869) tillvunn it sig i un iversite ts- 
k re tsa r p å  bekostnad  av k lassic isten  och  sko lm annen  N isard . D en p syko log isk t in rik tade 
S ain te-B euve gav  redan  1828 ut en  stud ie  över fran ska  1500-ta lsfö rfa ttare , där rom an tikens 
poesi ses som  e tt å terkny tande till trad itionen  från  R onsard .
337 D en ekonom iska  och  tekn iska  u tveck lingen  v a r betydande , och  den  slog m ycke t tyd lig t 
igenom  p å  det ideo log iska  p lanet. F erd inand  de  L esseps, ingen jö ren  bak o m  S uezkanalen
(1869) och  bakom  Suezkanalsbo laget, hy llades som  en fo lkh jä lte  (se tex. Z eld in  1980). 
Jäm fö r också  Ju les V em es rom aner och  deras pub lik fram gång .
338 S om  gällde m än; de franska  kv inno rna  fick  rö s trä tt fö rst 1945.
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undervisning för flickor (1880) bör ses som ett led i ett brett försvar av republiken 
i ett långsiktigt perspektiv. Även flickornas skolor sågs uttalat i perspektivet av en 
kamp om själarna/rösterna: att ge männen en republikansk fostran var inte tillräck
ligt så länge kvinnorna, som utövade inflytande på sina män, blev kvar i kyrkans 
hägn.339 Samtidigt var skolreformerna naturligtvis också direkt riktade mot den 
huvudfiende som de olika republikanska partigrupperna hade gemensam: kyrkan, 
som tidigare ansvarat för större delen av främst folkundervisningen och flickornas 
undervisning.

Ingrepp gjordes också i pojkarnas sekundärundervisning, där läroplanerna 
omarbetades ungefär vart femte år under 1800-talets sista fjärdedel. De problem 
man hade börjat urskilja var undervisningens karaktär av korvstoppning och 
ensidig minnesträning istället för ett verkligt formande av intellektet, omdömet och 
själen, och bristen på anpassning av utbildningen till det moderna livets krav. Men 
behovet av en genomgripande reform framstod inte som lika stort där och motstån
det mot förändring var stort även bland republikanerna. Skiljelinjerna i debatten 
kring den franska sekundärundervisningen var heller inte så enkla att det å ena sidan 
fanns företrädare för en mera real- eller nyttoinriktad utbildning, å den andra 
försvarare av ett traditionellt språkligt-litterärt innehåll med de klassiska språken 
som centrum. Decennierna före sekelskiftet 1900 fanns snarare tre olika läger: ett 
som försvarade traditionen både ifråga om innehåll och metoder, ett mindre som 
förespråkade ett mera realinriktat innehåll och ett tredje, representerat av tunga 
namn som politikern Jules Simon och filologen Michel Bréal, som inte ifrågasatte 
den klassiska bildningens värde, men däremot menade att de metoder som använ
des vid studiet av de klassiska språken gjorde det omöjligt att uppnå de mål och 
förmedla de värden som traditionellt förknippades med de klassiska studierna.340

Ett brott m ed  den tidigare traditionen ?

De anvisningar [instructions] som utfärdades vid läroverksreformen 1890 kan 
tolkas som en seger för denna tredje vägs intentioner. De har av flera utbildnings- 
historiker betraktats som revolutionerande, de som innebar ett brott med 1800- 
talets tradition och metoder. Clément Falcucci hör till dem. Hans sammanfattande 
omdöme om reformen 1890 och tolkning av instruktionernas innebörd lyder som 
följer:

O m  v i å te r ser till he lheten , kan  vi säga  att re fo rm en  1890 u tm ärks av ett flerta l 
varandra  kom pletterande drag: om tanke om  de o lika  d isc ip lineras eduka tiva  värde; 
ang ivande av deras p la ts  och  h ie ra rk iska  n iv å  i sekundärunderv isn ingen ; an v än d 
n ing  av  tex ten , av fak tum et, d e t k onk re ta  tinget; den  ak tiva  lek tionen; sam arbete  
m ellan  lärare  och  elev ; sökande e fter live t i underv isn ingen . D et är i synnerhet en  
pedagog isk  reform . I tim p lanen  fö rb lir tyngden  på  de k lassiska  språken; m en  en  
anm ärkn ingsvärd  ansträngn ing  görs fö r a tt m ed  läm pliga  m edel, en  levande edukativ

339 M adau le  1966, s. 38; j f r  det u td rag  u r Ju les Ferry: D iscours sur 1’égalité  d ’éducation
(1870) som  återges i P rost 1968, s. 268-269.
340 Se F alcucc i 1939, s. 310 ff; s. 437  ff.
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m etod, reagera  m o t sekundärunderv isn ingens van lig tv is alltfö r abstrak ta , och  alltfö r 
fo rm ella , karaktär. M an fö rsöker gö ra  den  m era  verk lig  [réel], m era  m ateriell, m era 
fö rbunden  m ed  person lighetens u tveck ling  och de psyko log iska  d rivk rafterna  
bakom  barnets aktiv iteter. D en  k lassiska  u tb ildn ingen  ä r nu m era  uppm ärksam  på  
m etoder som  grundar sig  p å  erfarenheten  och  livet, och, å tm instone  i re fo rm ato rer
nas tänkande, i färd  m ed  att fö rändras in ifrån  och m odern ise ras.341

Falcuccis tolkning av anvisningarnas innebörd är inte orimlig, men den bör ses mot 
bakgrund av hans egna utgångspunkter och teser.

Hans historiskt-sociologiska avhandling har en dubbel durkheimiansk utgångs
punkt. Den ena är grundantagandet att sekundärundervisningen är ett samhälleligt 
reproduktionsorgan, vars innehåll och utformning måste ses i relation till det övriga 
samhället. Ett annat grundläggande och durkheimianskt antagande är att det 
naturliga tillståndet i ett samhälleligt organ som skolan är ett sundhetstillstånd, där 
organet på ett tillfredsställande vis fullgör sin uppgift i relation till samhällskrop
pen. Slutligen förfäktar Falcucci liksom Durkheim tesen att alla företeelser bör 
betraktas som ”ting”, som något verkligt, och omdömen om verkligheten grundas 
på ”verkligheten själv”, inte som i en äldre fransk tradition på en mentalt- 
begreppslig analys.342 Allt detta gör honom benägen att ta fasta på de drag i det 
studerade materialet som kan tolkas som att utvecklingen går åt rätt håll; går mot 
en inriktning mot ”verkligheten” och mot ett sunt, väl fungerande tillstånd i 
relationen mellan reproduktionsorganet och omgivningen eller livet. Huvudtesen 
i hans avhandling är att utvecklingen under 1800-talet har gått mot just en anpass
ning av sekundärundervisningen till ”livet”, i flera olika bemärkelser av ordet.343 
Med reformerna kring sekelskiftet uppnår enligt Falcucci den franska läroverksut- 
bildningen en närmast fulländad harmoni med den samhälleliga omgivningen.

En annan läsare kan finna anvisningarnas tal om faktum, ting och verklighet 
genomsyrade av en övergripande, abstrakt och formell tanketradition som är 
densamma som, eller bara föga skiljer sig från, den som de enligt Falcucci utgör en 
reaktion mot. Vi kan till exempel jämföra den första av de två passagerna ur 
anvisningarna för de klassiska språken 1890 nedan med de äldre passager som 
citerats på s. 236 ff ovan, eller t.o.m. med citatet från år 1598. Passagerna hör till 
dem som Falcucci citerar för att illustrera innovationerna i tänkandet 1890.

S ekundäm nderv isn ingens huvudsyfte  ä r  natu rlig tv is  en  harm on isk  b ildn ing  av 
anden. (...) D en  vill skapa  goda  andar [de bons e sp rits ], fö rsedda  m ed  en  ged igen  
allm än  b ildn ing . D en  ger dem  fö rv isso  exak ta  kunskaper, som  ju s t  därigenom  är 
ny ttiga, m en  den  gör fram fö r allt a tt d e  får goda  vanor. D en  har inget specie llt yrke 
i sikte, m en  den  gör d e t m ö jlig t a tt gå  in  i a lla  m ed  e tt g rundkap ita l av  in tellek tuell 
och  m oralisk  hälsa , som  ensam t gö r d e t m ö jlig t a tt u tm ärka  sig inom  v art och  e tt av 
dem . S tud ie t av de k lassiska  språken  b ö r a lltså , i sekundärunderv isn ingen , u n dero rd 

341 F a lcucc i 1939, s. 435.
342 Se t.ex. F alcucc i 1939, s. 368. -  Jäm fö r h ä r det sam m ansm ältande av  språk, tanke  och 
ting  som  tycks ske v id  det trad itione lla  språk- och  litteratu rstud iet!
343 Se t.ex . F alcucc i 1939, s. 431.
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na sig d essa  huvudidéer. (...) Av g rek iskan  och  la tine t b eg är vi b a ra  att de skall b id ra  
m ed  sin del till den  a llm änna b ildn ingen  [éducation ] av anden .344 
V ar och  en  av d essa  ö vn ingar h a r sin  egen  ro ll i d enna gem ensam m a uppg ift och  
vänder sig  till sk ilda  and liga  fö rm ögenheter: tem at specie llt till m inne t och sm aken; 
versionen  till l ’e sp rit de  finesse  och  den  log iska  d iv inationen , uppsatsen  till fö rm å
gan  att analysera  och  a tt länka  sam m an  sina idéer.345

De klassiska språken underordnas ett övergripande syfte och ”exakta kunskaper” 
är nyttiga. Men detta övergripande syfte är fortfarande att bilda-forma ”anden” och 
dess skilda förmögenheter samt inskärpa goda vanor. Tanken att detta ger sekundär
undervisningens elever den nödvändiga och tillräckliga formning som krävs för att 
sedan kunna fullgöra de uppgifter samhället och yrkeslivet kräver finns även den 
fortfarande klart uttalad.

Den viktigaste skillnaden är i min egen läsning den, att anvisningarna från 1890 
värderar och betonar det induktiva tänkandet på bekostnad av det deduktiva. Det är 
ett uttryck för en empirisk-positivistisk syn på vetenskapligt tänkande hämtad från 
naturvetenskaperna och deras metoder, och omsorg om induktivt tänkande är i den 
intellektuella miljön i Frankrike vid sekelslutet nära förbundet med en omsorg om 
”det verkliga”, en önskan att ”se verkligheten som den är” och stiga ned från den 
idealistiska filosofins höjder.346 Men fortfarande är det tänkandet och tanken man 
vinnlägger sig om i anvisningarna för utbildningen. För övrigt motiverar och 
nyanserar man, vänder sig mot andra gamla missbruk och trycker på hänsynen till 
elevernas ålder. Man betonar också studiernas roll för den sedliga (karaktärs-) 
fostran. Nyhumanismens ”en harmonisk bildning av anden” i citatet ovan stämmer 
väl överens med den ökade betoningen på moralisk fostran som finns i anvisning
arna från 1890.

Reformen  7 902 och dess bakgrund

Tankar om sekundärundervisningen som en förberedelse för livet kommer i viss mån 
till uttryck i anvisningarna från 1890, och gör det även i dokument från de följande 
decennierna. Under hela 1890-talet var sekundärundervisningen föremål för debatt. 
Var den klassiska sekundärutbildningen, med sin språkliga och litterära inriktning 
verkligen den bästa för att utbilda morgondagens eliter och statstjänare? Var det den 
enda tänkbara formen av egentlig sekundärundervisning? Vilken plats skulle de nya 
icke-språkliga vetenskaperna, i synnerhet naturvetenskaperna, ha i utbildningen? 
Kunde den gamla pedagogiken, med sin inriktning på minnesträning, imitation, 
retorik och deduktivt tänkande, ersättas med en annan utan att sekundärundervisning
ens speciella karaktär gick förlorad?347 Hur skulle den nya pedagogik som förordats 
först i en kort anvisning från 1880 och sedan 1890 kunna förverkligas? Behövde man

344 Instructions 1890 s. 441 enl. F alcucc i 1939 s. 415.
345 Instructions 1890 s. 444  enl. F alcucc i 1939 s. 415.
346 E n god  illu stra tion  till d e tta  finns m o t slu tet av d e t tal av L ouis L ia rd  1902 u r v ilke t e tt 
c ita t återges nedan  p å  sidan  253.
347 Se F alcucc i 1939.
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inte en utbildning som mer än den traditionella förberedde för ett liv utanför skolan, 
ett aktivt liv i ett samhälle som inte längre var detsamma som tidigare?

Kulturpersonligheter och intellektuella som Hippolyte Taine, Jules Lemaitre, 
Paul Bourget och även den yttersta högerns Maurice Barres anklagade sekundär
undervisningen för dess stelhet och likformighet, brist på verkligt innehåll, de 
överlastade kursplanerna, intematsystemets instängdhet. Den värld som skolan 
målar upp för sina elever liknar inte den de sedan möter och de frestas att bittert 
anklaga skolan, skrev Taine:

G enom  den  u tb ildn ing  vi h a r få tt h ar ni fö rle tt oss a tt tro , e lle r lå tit oss tro, a tt världen  
ä r skap t på  ett v isst vis. N i h a r b ed rag it oss. D en  ä r m ycke t fu lare , p lattare , 
sm utsigare , so rg ligare och  hårdare , å tm instone  fö r v åra  k änslo r och  vår fan tasi. N i 
sku lle  säga  att d e t ä r de som  är överhettade , i o lag , m en  om  de är det så  är de t e rt eget 
fel. D ärfö r fö rbannar vi och  hånar he la  e r  värld  och  vi fö rkasta r e ra  så  ka llade  
sann ingar som  fö r oss ä r  lögner, ink lusive  de elem en tära  och  p rim ära  sann ingar som  
ni säger är sjä lvk lara  fö r sunda  fö rnu fte t och  på  v ilka  ni g rundar e ra  lagar, e ra  
institu tioner, e rt sam hälle , e r  filo so fi, e ra  ve tenskaper och  e r konst.348

Men kritikerna var knappast i majoritet. Många, inklusive representanter för 
naturvetenskaperna och för handeln, försvarade den traditionella sekundärunder
visningen.349 Under årtiondets sista år utreddes läroverksfrågan av en stor parla
mentarisk kommission. Dess slutsatser blev främst att en kortare och mer praktiskt 
inriktad utbildning behövdes, som lämpligen kunde åstadkommas genom en 
uppdelning av läroverket i två stadier -  och att sekundärundervisningens metoder 
och resultat måste förbättras.

Debatten under 1890-talet hade också rört det moderna samhällets utbildnings
behov och den enseignement secondaire spécial, senare kallad möderne, som på 
1860-talet hade inrättats för den handels- och industriidkande och jordbrukande 
medelklassens behov, en latinfri utbildning med mera praktisk inriktning. Dit hade 
ett mycket stort antal elever sökt sig, kring sekelskiftet närmare hälften av 
sekundärundervisningens sammanlagda elevantal. Men den hade utvecklats till bli 
en kopia av den vanliga klassiska sekundärundervisningen350, dock utan latin, utan

348 T aine i R evue des D eux  M ondes, l e r  ju ille t 1892, c ite ra t från  F alcucc i 1939, s. 446.
349 E n lig t Isam bert-Jam ati 1970 (s. 147) innebär 18 av  de sam m anlag t 72  sk rifte r (böcker, 
b ro schy rer och  tidsk riftsartik lar) ho n  gått igenom  fö r perioden  1896-1905 e tt o reservera t 
stä lln ingstagande fö r den  k lassiska  underv isn ingen . I 25 sk rifte r erkänns b ehove t av en 
m odernare, la tin fri underv isn ing  m en  den  ses sam tid ig t som  artsk ild  och  underlägsen , i 29 
ses den n a  m o d em a  u tb ildn ing  som  likvärd ig  e lle r någon  gång  t.o .m . överlägsen  den  
k lassiska . I den  parlam en tariska  u tredn ingens enkä t (1899) till h andelskam m are  och  
conseils généraux  (” landsting” ) angav  b ara  tv å  av 67 svar från  handelskam rar, e tt av  66 svar 
från  les conseils généraux  a tt en  m odem , la tin fri underv isn ing  vore ö v erlägsen  den  
k lassiska  (Isam bert-Jam ati 1995, s. 78.)
350 Falcucci 1939, s. 4 3 6 ,4 9 3 ,4 9 6 . Se också  t.ex. kursp lanerna fö r 1’enseignem ent secondaire 
m odem e 1901, jäm fö rt m ed  dem  från  1866 (i Program m es officiels de  Venseignem ent 
secondaire spécial, nou velie édition, Paris 1866. K ursp lanerna från  1901 finns i faksim il hos 
M arina-M ediav illa  1986, s. 25.)
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dess status och med ett år kortare utbildningstid.
Det var denna ”särskilda” eller moderna sekundärundervisning som vid refor

men 1902 införlivades i det allmänna läroverket som en i princip fullvärdig 
utbildningsform; en tydlig länk till arbetslivet inom den gamla sekundärundervis
ningens ram. Den egentliga sekundärundervisningen uppdelades i ett lägre och ett 
högre stadium om fyra351 plus tre år och det högre stadiet fick tre skilda latinläsande 
linjer. Man förutsåg för första gången möjligheten för elever att gå från folkskolan 
och till läroverket.352 Men de klassiska studierna påbörjades alltså till skillnad mot 
i Sverige fortfarande på det lägre läroverksstadiet, och tillsammans med avsakna
den av en lägre examen gör det att den äldre sekundämndervisningens modell 
fortfarande är fullt igenkännbar i denna nya, differentierade och demokratiserade 
skola. Endast lågstatuslinjen353 B+D, den gamla enseignement möderne, var 
latinfri.

Ett nytt läroplanstänkande? Reformens innebörd

Den reformerade läroverksutbildningens mål angavs fortfarande i termer av en 
formation de l ’esprit. Men i de nya dokumenten finns en tydlig skillnad jämfört med 
formuleringarna från tidigare decennier. Nu angav man också till vad, i vilken 
riktning anden -  eller rättare sagt andarna, vilket gör skillnad -  skulle formas. Målet 
för sekundärundervisningen i sin helhet formulerades som en påminnelse till 
lärarna att inte se bara till sitt eget ämne, utan till

...fo rm andet av reflek terande, redbara , u p p rik tiga  andar, som  har sm ak  och  fö rs tå 
else  fö r vårt m odem a, fran ska  liv.354

Här handlar det tydligt om formande av människor, inte bara ”anden”. Eleverna 
skall fostras till intellektuell och moralisk redbarhet och på ett vis som innebär en 
förberedelse för livet, för den moderna värld som finns utanför skolans väggar. 
Formuleringen betyder att den kritik som under 1890-talet riktades mot skolan för 
instängdhet, förljugenhet och brist på verklighetskontakt (jfr citatet från Taine 1892 
ovan) har tagits på allvar .

Utbölingen enseignement möderne hade officiellt jämställts med den klassiska 
sekundärundervisningen och införlivats på lika villkor i läroverket. Målformule
ringen utgjorde en kritik mot den faktiska utformning som den klassiska sekundär
undervisningen hade haft och tryckte på utbildningens relevans för den modema 
verkligheten. Analysen av timplanerna och av läroverkets organisation i stort (se 
ovan s. 210 ff), däremot, gav snarast vid handen ett motstånd mot förändring, och 
en hög värdering av de klassiska studierna på bekostnad av mer modema ämnen.

351 K lass 3, som  tid igare  fö rts till läroverkets högre  avdeln ing , fö rdes nu  till det läg re stadiet.
352 D écret m odifiant le s c o u r s d ’études de  l ’enseignem ent secondaire, d iv isé  en deux cycles, 
31 m ai 1902, artikel 1.
353 F ö r dess status, se t.ex. P rost 1968, s. 255-258.
154 Instructions. O bservations générales. I Instructions con cem an t les program m es de 
VEnseignem ent secondaire (G argons e t jeunes filles)  [1911?], s. 8.
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I vilken mån innebar då reformen 1902 att sättet att tänka kring skola och 
utbildning hade ändrats i riktning bort från det som kännetecknar en klassisk 
läroplanskod?

För att så var fallet talar naturligtvis införlivandet av den latinfria linjen. Den 
linjen realiserade genom avsaknaden av latin, det större inslaget av matematik
naturvetenskap och förekomsten av praktiskt-tekniska ämnen ett tydligt nyttoinrik- 
tat utbildningsideal och genom den upprättades en otvetydig länk mellan det 
allmänna läroverkets utbildning och arbetslivet. Under åren närmast före reformen 
var hyllningar till en sådan, livs- och handlingsförberedande inriktning hos läro- 
verksstudiema dessutom ett viktigt inslag i de högtidstal som Isambert-Jamati 
(1970) har undersökt, tillsammans med hyllningen av studierna som ren intellektuell 
träning.

Det gällde däremot inte alls under den nästföljande, långa perioden mellan 1906 
och 1930. Då rådde istället närmast en konsensus -  vilket det inte varit fråga om 
tidigare -  om att läroverksutbildningen inte skulle vara ”nyttig”. Även i det avseendet 
finns alltså paradoxala drag. Isambert-Jamati tolkar dessa skillnader som att talarna, 
dvs. lärare men också inbjudna notabiliteter utanför skolan, i det förra fallet föregrep 
den utveckling som den centralt initierade reformen innebar, i det senare reagerade 
negativt på den.355 1 analysen av läroverksreformen framhåller Isambert-Jamati att 
den har motsägelsefulla drag; särskilt uppdelningen på ett stort antal linjer på 
gymnasienivån. Hennes sammanfattande tolkning av den är där att strukturföränd
ringen svarar mot kraven från vissa borgerliga skikt, men samtidigt gör det möjligt 
att vidmakthålla eller t.o.m. skapa skillnader inom borgerligheten: en politisk, 
liberal-intellektuell elit som frekventerat den helklassiska linjen och högre tjänste
män inom produktion och handel från de övriga linjerna, särskilt den latinfria.356

Kännetecknande för en realistisk läroplanskod är enligt den skiss som Lundgren 
(1979) ger emellertid inte bara att en faktisk länk mellan yrkeliv och utbildning 
etableras utan också att kunskapen, och naturvetenskapliga moment i skolutbild
ningen, ses som något som kan leda till kontroll över naturen och till utveckling. I 
vissa av de utdrag ur högtidstal som Isambert-Jamati (1970) fört till den livs- och 
handlingsförberedande kategorin ”förändra världen” finns tydliga spår av just ett 
sådant tänkande. Däremot har det -  såvitt jag har kunnat finna -  en blygsam plats i 
centrala dokument och deras formuleringar kring sekundärundervisningens utform
ning vid sekelskiftet och de närmast följande decennierna. Det är istället, även i fråga 
om naturvetenskapen, främst i termer av bildning och bildning svärde man resonerar. 
Med avseende på läroverksutbildningen, sedd som en helhet, dess innehåll och mål, 
är huvudfrågan huruvida andra ämnen än språk och litteratur kan tjäna samma syfte 
som dessa: att forma människan, forma elevernas själskrafter, intellekt, omdöme. 
Detta sekundärundervisningens övergripande mål tycks fortfarande i stort sett 
oomstritt. Det är medlen som ifrågasätts och ses som möjliga eller till och med 
eftersträvansvärda att modifiera, inte målet. Det talar för att det klassiska läroplans- 
tänkandet fortfarande har en mycket stark ställning.

355 Isam bert-Jam ati 1970, s. 175-176, 182, 221-222.
356 Isambert-Jamati 1995, s. 70-71.
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La Société d ’enseignement supérieur, en akademikerförening grundad 1880 
som snabbt fick stort anseende och inflytande, bl.a. genom tidskriften Revue 
internationale de Venseignement, stod bakom en av tre utredningar gjorda inför 
utbildningsreformen 1902. Föreningens sekreterare och den som sammanställde 
resultaten från dess enkät var M. Malapert, en lärare vid Lycée Louis-le-Grand 
som inte på något enkelt vis kan föras till en kategori reaktionärer eller konserva
tiva. Han deltog till exempel tillsammans med Gustave Lanson i de försök att nå 
bredare befolkningslager som ett antal akademiker startade åren efter sekelskiftet 
i det s. k. folkuniversitetet. Skälen till utbildningens brister och problem finner han 
i sammanfattningen av enkätresultaten i att sekundärundervisningen så småningom 
avvikit från sitt mål så att dess ”verkliga natur, anda, essens” har fördunklats. Det 
är nödvändigt att återge den detta mål och dess naturliga uppdrag.

D etta  m ål, v ilke t ä r  d å  det?  A tt lä ra  b arne t och  yng lingen  a tt fäs ta  och  rik ta  sin 
uppm ärksam het, a tt jäm fö ra , in te lå ta  sig  fö rledas av fag ra  [.ve p a y e r  de] ord , in te  
g ö ra  lä ttv ind iga  bedöm ningar, a tt vän ja  h onom  v id  att reflek tera , g rund lägga 
m e toder fö r exak t tänkande , öva  honom  till in te llek tuell fö rsik tighe t och  h ederlig 
het, lä ra  honom  att fråga  [lui donner le sens des qu estion s] och  väcka  hans 
nyfikenhet, o d la  hans e ste tiska  och  m ora liska  sm ak: k o rt sag t ä r  m åle t a tt fo rm a 
in te llek te t, o d la  a n d e n .357

Inför den nya utbildningsreform som sker 1925, och där inslaget av naturvetenska
per blir detsamma på linjer med och utan latin, formulerar man sig fortfarande, nu 
på ministernivå, så här:

Sekundärundervisningens syfte är ständigt detsam m a. D ess speciella na tu r och 
uppdrag består alltid  i a tt genom  en god allm än b ildn ing  förbereda andarna antingen 
fö r studier inom  den högre underv isn ingen  eller fö r att snabbt och fruktbringande 
förvärva de specialkunskaper som  krävs fö r y rkesutövning. B åde den m odem a och  den 
k lassiska linjen bör m edge att detta  m ål uppnås, m en  på  ett v il lk o r -o m  vilket fö r övrig t 
enhällighet råder -  som  är att u tb ildningen p å  den m odem a lin jen  inte b lir en  ”andra 
k lassens” u tbildning, av lägre värde än den k lassiska, u tan  att båda  b lir jäm börd iga  
[sont m is sur le mem e p ie d ]. D et är alltså  absolut nödvändig t att sam m a v innläggande 
o m  bildning [culture] och en  allm än b ildning [formation] av anden  genom syrar linje 
A o ch  linje B, j a  det är nödvändig t att det endast finns en enda sekundärundervisning, 
det v ill säga att den  k lassiska och den  m odem a linjen skiljer sig åt endast genom  valet 
av k lassiska respektive levande språk.
S ekundärunderv isn ingens m ål fö rändras in te, m en  m ed len  a tt fö rverk liga  dem  kan  
em elle rtid  variera  m ed  tiden. (...) E n  princip  h a r vi fö rst och  främ st tag it fasta  på, på  
tillrådan  av m ycket hög t kva lifice rade  personer. D et är a tt litte rära  och vetenskap liga  
stud ier båda  har en  lika  d jup  inverkan  på  en ged igen  and lig  od ling  [culture de  
V esprit] och  a tt det b ö r fö re lig g a  en exak t ba lans m ellan  de tv å  i k u rsp la n e rn a .358

357 C itera t från  F alcucc i 1939, s. 479.
358 U r R appo rt au P résiden t de  la  R épub lique  franyaise  13 m ai 1925 (u tb ildn ingsm in ister 
D e M onzie). C itera t från  H oraires e t program m es de  V enseignem ent secondaire des  
garqons, neuv iém e ed ., 1934, s. 6.
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Den allmänna bildningen av sj äl skraftema är målet, och det är sekundärundervisning
ens essens, dess en gång för alla givna natur som åberopas. Naturvetenskaperna 
bereds utrymme i undervisningen, men motiveringen är deras allmänt bildande kraft.

Engelsmannen C. P. Snow blev på 1960-talet vida känd för sin tes om ”de två 
kulturerna” i Västerlandet, den litterära och den vetenskapliga. En av de stora 
administratörerna bakom de franska skol- och universitetsreformerna från 1880- 
talet och framåt, Louis Liard, vicerektor för l’Académie de Paris och medlem av 
vetenskapens högborg Institut de France, talade långt före Snow om samma sak. 
När han presenterar läroverksreformen i ett tal i november 1902 säger han:

D et finns tv å  sto ra  slag  av  b ildn ing  [culture], den  k lassisk a  och  den  vetenskap liga. 
(...) D en  k lassiska  b ildn ingen  har a lltsedan  renässansen  varit den  trad itione lla  i 
F rankrike , och  en  sto lthe t och  p rydnad  fö r oss. D en  fö rm ed la r och  lä r u t o rdens fu lla  
m ening  och  exak t h u r de fö rhå lle r sig  till idéerna, a tt o rdna  o rden  vackert och 
regelbundet, a tt ända  in i dess finaste  n yanser fånga sjä lens känslor, att m ed  o rd  skapa 
u ttrycksfu lla  sam m anstä lln ingar [assem blages] som  svarar m o t känslo rnas oänd liga  
sam m ansatthet, a tt fö rstå  och  gou te ra  de m est varierande fo rm er av skönhet, a tt i 
v arje  fråga  se vad  som  är un iverse llt och  m änsklig t. M ed  k lassikernas tex te r och 
filo so fernas b ö ck e r överfö r denna k lassiska  b ildn ing  från  tid så lder till tid så lder e tt 
g am m alt g rundkap ita l av sanning , v isdom  och  generosite t, som  u tgö r gån g n a  seklers 
arv  till den  tänkande och  kännande m änsk lighetens nykom lingar.
V isavi denna b ildn ing  har så  sm ån ingom , m ed  vetenskapens s tänd iga  fram steg , den 
vetenskap liga  b ildn ingen  i v id  m ening  konstituerats . D en  lä r också, vare  sig  den  
u tgörs av  h is to ria , geografi, m atem atik , fysik , kem i e lle r b io log i, u t konsten  att b inda 
sam m an  idéer, m en  en lig t nödvänd iga  e lle r verk liga  förhållanden . D ess syfte  är att 
konsta te ra  fak ta , lära kän n a  de lagar som  fö rb inder dem , m ed  ett ord  a tt kon tro llera  
de sann ingar som  tränger sig  på. D en  är e tt redskap  fö r m etod , p rec is ion  och 
exak the t, fö r ind iv iduell och  ko llek tiv  d iscip lin ; den  avslö ja r fö r m änn iskan  hennes 
m ak t och m ak tens m ått och  begränsn ingar. S am tid ig t är den  på  sitt eget v is filosofi, 
och  fastän  m etafysikens d jä rva  k onstruk tioner är okända  fö r den, lä r den  att a lla  
fenom en, även  de  till synes o fö ren liga , ä r fö rbundna  genom  varak tiga  relationer, och 
a tt na tu ren  är harm oni och  enhet, genom  d e t nä tverk  dess lagar utgör.
[D ärefter g ranskar L iard  de risk e r och  nackde la r som  respek tive  ku ltu r h a r om  den  
få r verka  u teslu tande: verk lighetsflyk t, esprit de  chim ére e t de systém e  ifråga  om  den 
k lassiska  b ildn ingen ; fö r m ycket esprit de géom etrie  och  fö r lite t esp r it de  fin esse , 
inb illn ings- och  känslo to rka  v id  den  vetenskapliga.]
S lu tsatsen  b lir a tt is tä lle t fö r a tt iso lera  tv å  k u ltu re r m åste  m an  fö rena  dem  och  b ringa  
dem  i sam klang . O m  denna sam klang  fö rverk ligades sku lle  den , u tan  p re ten tioner 
på  en  om öjlig  encyk loped ism , b li den  verk liga  helhetsku ltu ren . P ropo rtionell v ik t 
sku lle  då  ges åt andens tv å  objek t, det ideala  och  det reella ; å t in te llek te ts två 
huvudfö rm ögenheter, inb illn ingsk raften  m ed  deduk tionen , induk tionen  m ed  obser
vationen .359

359 L ou is L iard: Le nouveau  p lan  d ’études de  1’ense ignem en t secondaire . L es cad res -  
l ’esprit. I: Instructions concernant les program m es de U Enseignem ent secon daire (G or
dons e tje u n e sfd le s )  [1911?], s. 4-5 . D etta  tal återgavs i a lla  u tg åv o r av kurs- och  tim p laner 
under perioden  1902-1923, en lig t Isam bert-Jam ati 1995.
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I Liards tal omtalas de två inriktningarna som skolreformen söker förena som två 
sorters andlig bildning eller odling. Han nämner i en sats att vetenskapen ”avslöjar 
för människan hennes makt” -  med tillägget ”och maktens mått och begränsningar” 
-  men det är vetenskapen som intellektuell verksamhet som poängteras, dess roll 
för formandet av intellektet. Skillnaderna mellan de två kulturerna ligger väsent
ligen i deras föremål och vilken av själsförmögenheterna som främst tas i anspråk, 
och värdet av att i utbildningen lägga vikt vid studiet av ”det verkliga” tycks ligga 
just i att man därmed vid formandet av intellektet undviker de negativa aspekter som 
en ensidig betoning på klassisk bildning har.

Som tillförordnad professor i pedagogik vid Sorbonne höll Émile Durkheim 
1904-05 en föreläsningsserie om sekundärundervisningens historia för kandidater 
till Vagrégation (dvs. för blivande läroverkslärare). Den avslutades med några 
föreläsningar där han gav sin syn på de aktuella utbildningsfrågorna. För 
Durkheim är de medel som krävs för en fullödig bildning [formation intégrale] av 
människan tre: ”bildning genom språk, genom vetenskaper och genom historien”. 
I sina huvuddrag är hans uppfattning om utbildningens mål och naturvetenskaper
nas roll i utbildningen desamma som Liards ovan.

A tt fo rm a anden, de tta  som  är sekundärunderv isn ingens y tte rs ta  m ål, d e t innebär 
in te a tt exercera  den  i e tt tom rum  genom  en fo rm ell gym nastik . D et innebär a tt få  den 
a tt tillägna  sig  de vanor, de a ttityder som  är nödvänd iga  fö r a tt den  m ed  gagn  skall 
k unna  g ripa  sig  an de o lika  aspek te r av verk lighe ten  som  den  k om m er att m öta, och  
fö r a tt den  o fö rv illa t skall kunna b edöm a dem . (...)
...fö rb lir d e t em ellertid  sant, en  positiv  sanning, att det m änsk liga  m edvetandet är det 
som  fö r oss fö rb lir det v ik tigaste , och  det o fö rlikne liga  värde till v ilket a llt annat 
m åste  fö ras tillbaka. D et fö rb lir san t a tt uppfostrans och  u tb ildn ingens egen tliga  
funk tion  fram fö r a llt ä r a tt od la  m änniskan , a tt u tveck la  de frön  till m änsk lighet som  
finns i oss. E n  u tb ildn ing  vars en d a  m ål vo re  a tt u tv idga  vårt herravälde  ö ver den 
fy s isk a  verk ligheten  sv iker denna essen tie lla  uppg ift. (...)
D et som  u tgör litte ra tu rens eduka tiva  värde är, sade jag , in te b ara  d e t este tiska  värdet 
... u tan  a tt den  ger u ttryck  fö r m änn iskans alla  ansik ten , och  följ ak tligen  lägger henne 
i dagen. M en natu rvetenskaperna  är m änsk liga  verk  de också; även  de är en  produk t 
av anden  och  fö ljak tligen  u p penbarar de den. N atu rvetenskapen , d e t ä r d e t m änsk
liga fö rnu fte t i ak tion . (...) S tud ie t av n atu rvetenskaperna  u tgö r a lltså  in te  alls något 
slags främ m ande och  u tifrån  kom m ande e lem en t i vårt sko lsystem , är alls in te  någon  
u tbö ling  som  ru bbar dess ändam ålsen liga  in rä ttn ing , u tan  det ä r i sjä lva  verket en 
ny ttig  och  nödvänd ig  h jä lp reda  [auxiliaire] fö r denna gam la  hum an istiska  u tb ild 
n ing , som  så länge  h aft he la  u trym m et i det. F astän  stud iet ä r u tå trik ta t, v än d er det 
oss b o rt från  oss sjä lva  endast fö r a tt fö r a tt å ter fö ra  oss tillb ak a  dit, fö rsedda, 
berikade  m ed  o ska ttbara  beg repp  som  kasta r ny tt ljus ö ver v å r egen  natur. D essa  två 
so rters d isc ip liner är nära  fö rbundna  m ed  varandra  i e tt g em ensam t ansvar. (...) 
D en  log iska  od ling  som  um gänget m ed  de po sitiv a  vetenskaperna  ger är in te  sig sj älv 
nog. D en  fö ru tsä tte r en  annan, m era  e lem en tär sådan, som  m an  m åste  söka 
annorstädes. F ö r a tt på  e tt ny ttig t sätt kunna in itieras i na tu rvetenskaperna  m åste  m an 
redan  i v iss m ån beh ärsk a  sin  tanke. M an m åste  red an  ha  skaffa t sig en v iss fö rm åga 
a tt tänka  k lart, d is tink t och  m ed  ordn ing  [suite]. F ö r de tta  k rävs en  hel u tb ildn ing ,
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som  m åste  b ö rja  fö re  den  ve tenskap liga  och  under m ån g a  å r fu llfö ljas para lle llt m ed  
den. [ -N ä m lig e n  sp råkstud iet.] (...) M en, om  det är tack  vare  språket som  urskill- 
n ingen  och den  log iska  o rdn ingen  h a r in troducera ts i in tellek tet, ä r sp råkstud ie t 
na tu rlig tv is d e t bästa  sä tte t a tt vän ja  barne t v id  att u rsk ilja  och  a tt o rdna  sina idéer 
logiskt. D et ä r  genom  a tt lå ta  b am e t re flek te ra  över o rd  och  betydelser, över de 
g ram m atiska  fo rm erna , som  m an  b äs t kan  öva  det a tt se k la rt i sin  tanke, dvs. a tt lägga  
m ärke  till dess de la r och  relationer. (...)
O ch  så  k om m er vi h e lt na tu rlig t fram  till den  fo rm el, den  fo rm ulering  som  
sam m anfa ttar de tta  p edagog iska  ideal, och  som  b lir  vår konklusion . V årt m ål bö r 
v ara  att av  var och  en  av  våra  e lever göra, in te  en  fu llöd ig  lärd  [un savan t in tegral], 
u tan  ett fu llständ ig t fö rnu ft [une raison com plete], (...) Ä n  idag  b ö r v i förb li 
k artesianer i den  b e tyde lsen  att vi m åste  fo rm a ra tionalister, det vill säga  m än som  
vill se k lart i sina idéer, m en  e tt ny tt slags ra tiona lis te r (...) V åra  barn  m åste  även  i 
fo rtsä ttn ingen  övas till a tt tän k a  d istink t. D et är vår ras v ik tigaste  attribu t, vår 
na tionalegenskap , och  vårt sp råk  och  vår stils eg enskaper är b ara  en  fö ljd  av den. 
M en vi m åste  u p phö ra  a tt ta  vad  som  b ara  är beg rep p slig a  kom bina tioner fö r 
v erk ligheten  själv; vi m åste  i högre  g rad  känna h u r oänd lig t rik  verk ligheten  är, 
m åste  fö rs tå  a tt v i in te  kan  lyckas tänka  verk ligheten  annat än långsam t, gradvis 
fo rtsk ridande, och  alltid  o fu llständ ig t.360

Utbildningens huvudmål är att forma anden, odla människan, inte att utvidga 
herraväldet över den fysiska verkligheten. Naturvetenskaperna ”uppenbarar” den 
mänskliga anden och är en nyttig hjälpreda vid den tanke- och fömuftsträning, den 
logiska odling där urskiljandet av delar och deras relationer är så viktig, som det är 
sekundärundervisningens uppgift att ge.

Samtidigt finns i styrdokument och debatt från decennierna kring sekelskiftet 
tydliga spår av något som kan kallas för aktivism. Durkheim nämner flera gånger 
i de nyss citerade avsnitten ”verkligheten”: sekundärundervisningens elever kom
mer att möta och bli tvungna att handskas med verkligheten; fransmännen måste 
sluta att ta begreppsliga kombinationer för verkligheten och tänka ”verkligheten” 
istället. Hänsyftningar på verkligheten och livet är legio, men nästan alltid i denna 
abstrakta form. Mot slutet av sitt tal (ej citerat ovan) -  där han uttryckligen 
refererade till Taines skolkritik och där man tycker sig finna ett tankeklimat med 
grunder hämtade från Comte, Claude Bernard och Durkheim361 -  betonade Liard 
också tydligt det verkligas förtjänster. Där var formuleringarna något mindre 
abstrakta: nationen behövde ungdomar som formats och vants till att konstatera 
fakta och se verkligheten bakom orden. Och den behövde, i det moderna Frankrike 
som var i full politisk, social och ekonomisk förvandling, ungdomar som inte lärt 
sig att förstå bara för att uttrycka sig, utan i synnerhet för att handla.

360 D urkheim  1938, s. 207-226.
361 F rån  C om te och  B ernard  genom  vetenskapssynen  (”v arak tig a  re la tioner m ellan  feno 
m en” , ”connaissances positiv es” och  induk tion  och  observation); från  D urkheim  genom  
be to n an d e t av fak ta , in te  idéer (in te b ara  i na tu ren  u tan  också  hos m änn iskan), i fo rm u le 
rin g ar som  ”g rund läggande en h e t v ia  m ång fa ld” , ”de socia la  funk tionernas ökande m ång
fa ld” och  genom  hänv isn ingen  till ” det som  b ö r vara  varje o ffen tlig  u tb ildn ings and ra  m ål, 
näm ligen  underv isn ingens sy ftn ing  p å  en  v iss g iven  m iljö” .
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Det moderna Frankrike behöver en skola som förbereder för handling. Det är 
nästan lika abstrakt. Hur skall det uppfattas? Det utgör naturligtvis ett stöd för att 
ett nyttotänkande finns med i övervägandena bakom skolans utformning. Men av 
vilken art? Aktivismen, den omsorg om ”livet” och ”handling” som det finns spår 
av i läroplansdokument från både 1890 och 1902 års reform, bör rimligen 
förstås inte bara mot bakgrund av behovet av välutbildad arbetskraft i ett 
samhälle statt i full ekonomisk och teknisk utveckling, utan också och kanske i 
synnerhet mot bakgrund av slitningarna och de många kriserna i det franska 
samhället decennierna före och runt sekelskiftet: boulangismen, Panamaskanda- 
len, anarkistattentaten, Dreyfusaffären. Det hade av närmast tvingande skäl börjat 
uppfattas som nödvändigt att sekundärundervisningen i sin helhet, och inte bara 
den nya latinfria linjen, hade åtminstone någon form av relevans för livet utanför 
läroverksportama, för ett liv som medborgare i det franska samhället.362

Närmare än så har jag inte kunnat komma en tydlig tanke om skolkunskapen som 
redskap för utveckling och ett uttryck för ett läroplanstänkande som uppenbart hör 
hemma inom en realistisk läroplanskod. Decennierna kring sekelskiftet är en period 
kännetecknad av spänningar och konflikter och frågetecknet i detta avsnitts rubrik 
måste förbli där. Klart är bara att uppfattningen om läroverksutbildningens huvud
syfte som formellt bildande fortfarande hade en mycket viktig plats.

362 L ars N iléhn  (1975) p åpekar i sam band  m ed  nyhum anism en  att h and ling  och p rak tisk t 
hand lande som  m ål i dess fö restä lln ingsvärld  avsåg  sed lig , m oralisk  handling. D et är 
up penbart en  to lkn ingsm ö jlighe t även  här. M en också  e tt avsn itt u r svensken  G u sta f 
H ells tröm s sjä lvb iog rafiska  rom ansv it om  S tellan  Petréus kan  k asta  ljus över de tid sdrag  
som  ja g  funn it i lä rop lansdokum ent och  m enar bäst kan  sam m anfa ttas som  ”ak tiv ism ” . (Se 
v idare nedan , s. 258 ff. H enri B ergson  näm ns hos H ellström . B ergsons s to ra  betyde lse  fö r 
e tt in te llek tue llt k lim at i sekelsk ifte ts F rankrike  är sty rk t från  andra  källor.) -  T iden  är i 
rom anen  D en gången  som m aren  1914. P etreus b o r i F rankrike, a lla  vän ta r på  k rige t och 
Petreus re flek te ra r ö ver sina egna  k än slo r nu  och  tid igare: ” ...dess [känslans] väsen  var en  
o lu s t för, en  led a  v id  d e t bestående  (...) en  leda  v id  sjä lva  stabilite ten , en  vag  e lle r p rec iserad  
läng tan  till en  tillvaro  av  större m ått och  renare  linjer, av strängare  g udar och  hårdare öden, 
en  läng tan  till u rsp rung lighet, hand ling , offervilja .
D e t v a r in te  ba ra  de  filo so f isk a  och  es te tisk a  fö rtjän s te rn a  som  g jo rt B ergson  till filo so fen  
p å  m o d e t och  pack ad e  hans fö re lä sn in g ssa l fu ll m ed  a llt s lags fo lk , från  s tu d en te r till 
b ed ag ad e  so c ie te tssk ö n h e te r och  sk u m m a fig u re r m ed  o ren t m jö l i påsen . B ergson ian is- 
m en  h ade  v u n n it sin  p o p u la r ite t tack  vare  den  in te llek tu e lla  och  e s te tisk a  po p u lasen s o lu s t 
v id  de t b eståen d e , tack  v are  d en  o tå lig h e t och  ra s tlö sh e t, som  v ib re rad e  u nder h än d e lse 
löshe ten . D en  h ad e  k o m m it som  en u p p en b are lse  och  e tt lö sen o rd  o ck så  till Pe treus. H an  
h ad e  lev a t h ö g t p å  den  en tid . D e t va r fö rs t i tillb ak ad rag en h e ten , u te  i den  lilla  s taden  no rr 
o m  P aris, som  han  b ö rja t b li b e tän k sam . U rsp ru n g lig h e t, o ffe rv ilja , hand ling ! E n 
ag g ress iv a re  in s tä lln in g  g en tem o t liv e t -  gä rn a  det! M en  in te  h an d lin g en  fö r d ess  egen  
skull! G ärn a  en  soc ia l o m v älv n in g , en  frih e ts rö re lse , som  sopade  ren t (...) In g en tin g  
hellre! M en  in te  en  ak tiv ism  b a ra  d ä rfö r a tt m an  tyck te  d e t b ö rjad e  b li en fo rm ig t; in te  
n åg o n  he ro ism , b a ra  dä rfö r a tt m an  län g tad e  e fte r  a tt s lå  sp e le t ö v e r ända ; in te  e tt s to rk rig  
av  ren  d esp e ra t o tå lighe t. S å  u ru se lt hade  m an  d e t in te  stä llt, så  slä ts tru k en  v a r in te  
ti llv a ro n !” (G u sta f H ells tröm : D en gången , 1944, s. 57 -58 .)
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Modersmålet

De anvisningar som fogades till den nya läroplanen 1880 härstammade från 
Conseil supérieur de FInstruction publique363 och syftade till att modernisera 
sekundärundervisningens metoder och allmänna inriktning. Det framgår bl.a. av 
deras inledande punkt, som säger att målet för sekundärundervisningen alltifrån 
de första klasserna skall vara att ”utveckla barnets omdöme samtidigt som dess 
minne och att öva det i att uttrycka sin tanke”. De berör endast i liten utsträckning 
direkt modersmålsundervisningen; tio av de följande fjorton korta punkterna 
behandlar grammatik- och litteraturstudiet överhuvudtaget. Språkstudiet i latin 
och grekiska, och i elementarklassernas modersmålsstudier, borde ske på så vis 
att man går från de studerade texterna och till reglerna, från exemplet till formeln, 
från det konkreta till det abstrakta -  inte tvärtom; induktion, inte deduktion. De 
franska skrivövningarna skulle inte längre vara enbart narrationer, brev och tal 
utan av varierande slag i samtliga klasser.

A lla  äm nen  som  läm par sig fö r a tt upp rä tthå lla  vanan  v id  reflek tion , fö r a tt fo rm a 
sm aken, fö r a tt s tärka  om döm et, b ö r k o m m a till användn ing  v id  övn ingarna  i 
k lassen . D e b ö r vara  litte rä ra  i re to rikk lassen . M issb ruk  av  s to ff som  a llfö r m ycke t 
g y nnar sterila  u tläggn ingar [am plifications, en  re to risk  term ] skall undv ikas och  
e leven  vän jas v id  att finna  uppsatsens huvud idéer.364

Samtidigt som det formalbildande syftet med undervisningen underströks, vände 
man sig alltså mot det ensidiga retorikstudiet och dess avigsidor. Att undervisning
en fortfarande sågs som en helhet när det gällde de klassiska språken och moders
målet märks ännu tydligare i den paragraf som tar upp avskaffandet av den latinska 
versövningen. Övningen kan få vara frivilllig, heter det, för några få elitelever. 
Men rådets åsikt är att

...de v in s te r som  m an  h a r b ru k a t tillsk riva  övn ingen  i la tin sk  vers fö r a tt u tveck la  
k änslan  fö r poesi och  gö ra  sm aken  säkrare, kan  erhållas dels genom  sjä lva  tex tstud ie t 
p å  p ro sa  och  vers, i de tre  språken , och  dels genom  den  h e lh e t som  alla  ö vn ingar och 
com position s  p å  fran ska  e lle r la tin  a lltifrån  de lägsta  k lasse rna  u tgör.365

Textstudiet och övningarna i klassiska språk och modersmål ses uttryckligen som 
en helhet, underkastad ett övergripande syfte.

I kursplanen från 1880 dyker litteraturhistorien för första gången upp i de 
officiella kursplanerna för modersmålsstudiet. Läsning av medeltida litteratur 
föreskrevs, Montaigne skulle uttryckligen läsas och antologin med valda stycken

363 E tt fö rvaltn ingso rgan  som  1880 om organ iserades så a tt d e t bestod  av (m in istern  +) 
rep resen tan te r från  fo rskn ings- och  u tb ildn ingsin stitu tionerna  sjä lva, av v ilka  e tt an tal 
tillsa tts  genom  va lfö rfarande b lan d  kolleger.
364 N ote  du  C onseil S upérieu r (u .å.), i P lan d ’étu des e t p rogram m es p o u r V enseignem ent 
secondaire classique dans les lycées e t co lleges  1880, s. 7.
365 L oc. cit.
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skulle nu uppta författare från 1500- och till 1800-talet. Samordning saknades dock 
mellan den litteraturhistoriska period som skulle studeras i de två högsta klasserna 
och den anbefallda författar- och verklistan för klassen, och för retorikklassen och 
klass 3 presenterades fortfarande författarna i ickekronologisk ordning. De enda 
rena 1700-talsförfattare som finns med, Voltaire och Montesquieu, står mitt bland 
1600-talsförfattama. Föreskriften om retoriska kunskaper försvann från den högsta 
klassen -  men ersattes med den näraliggande ”komposition och stil”. Fortfarande 
finns också en tendens att placera läsningen av vältalighet och teoretiskt-retoriska 
verk i klass 1, retorikklassen. Liksom i dokumenten från 1874-75 tycks en äldre och 
en nyare litteraturundervisning stå mot varandra, men den nyare, i form av ett mer 
historiskt inriktat littteraturstudium, har gjort tydliga insteg.

Först 1895/96 gjordes mera omfattande förändringar i kursplanerna för moders
målet.366 Den litteraturhistoriska kursen specificerades noggrant. Den hårda kärnan 
av 1600- och 1700-talsförfattare och -verk är fortfarande i princip densamma som 
i kursplanerna från 1852 och framåt, och verk som behandlar retorisk och stilistisk 
teori skall fortfarande läsas i sista snarare än näst sista klassen. Men nu skulle även 
andra femtonhundratalsförfattare än Montaigne läsas, och Rousseau och Diderot 
samt 1800-talsförfattarna Lamartine och Hugo fick en plats i kursplanen. 1800- 
talet bereddes även på annat vis utrymme: genom läsning av utdrag av historiker och 
moralister. Det specificerade litteraturhistorieprogrammet försvann 1902 och ersat
tes med det enkla ”läsning och förhör i syfte att lära känna de viktigaste franska 
författarna”, men vad gäller författar- och verkläsningen var kursplanen 1896 
densamma som 1902. Den enda skillnaden utgörs av den ytterligare föreskrift om 
läsning om 1600-talets samhälle genom utdrag ur memoarer och brev som tillkom 
1902. 1895 angavs tal som övningar lämpliga för retorikklassen; 1902, då klassen 
bytt namn till klass 1, hade talen strukits och kvar fanns bara compositions.361

Denna breddning av litteraturlistan, som alltså gjordes redan före läroverksrefor- 
men 1902, sågs uttryckligen som ett led i ansträngningar att fostra och ta hänsyn till 
verklighetens och det moderna livets krav, ”förbereda för livet” och för ”handling”. Det 
framgår av rapporten från den kommission inom Conseil supérieur de 1’instruction 
publique som haft till uppgift att se över litteraturlistorna i de klassiska språken och 
modersmålet.368 De tre ämnena behandlades fortfarande i det avseendet som en enhet. 
Hur formellt bildningstänkande kunde samsas med sådant nyare tankegods i övervä
gandena bakom de nya kursplanerna framgår i följande citat ur rapporten.

366 S am tid ig t fick  litte ra tu rk lassem as m odersm ålsunderv isn ing  färre  veckotim m ar, 2+3+4 
tim m ar i s tä lle t fö r de tid igare  (1880, då  de  fö r fö rs ta  gången  specificeras) sam m anlag t 
3+4+5.
367 F rån  1925 och  fram  till 1980 finns em elle rtid  tal u pp tagna  b lan d  de sk riftliga  tilläm pn ings
ö vn ingar som  anses läm pade fö r gym nasiestad ie t. Se ku rsp lanen  1929 (1925-26). A n v is
n ingarna  fö r m o dersm ålsäm net 1911 n äm ner dem  också.
368 Se R a p p o r t ... p o rtan t m od ifica tion  aux listes d ’au teu rs, i Plan d ’études e t p rogram m es  
de V enseignem ent secondaire classique. A nnée sco la ire  1896-1897, s. xx-xxv. U p pfa ttn ing 
en  om  läsn ingen  som  fö rberedande fö r hand ling  k om m er särsk ilt ty d lig t fram  v id  ö v erv ä
gandena  ifråga  om  filoso fik lassens litte ra tu rlista , s. xxvi.
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...kom m er m an  a tt m ärk a  att en  av de  h u v u d sak lig a  p rin c ip e rn a  fö r u p p h o v sm än 
n en  till d en n a  k u rsp lan  h a r v a rit a tt fram h äv a  den  fo s tran d e  av sik ten  [V intention  
édu ca tive], och  a tt ty d lig t v isa  a tt en  so rts  ”d iffus filo so f i” -  som  d e t sades i den 
fö rb e red an d e  k o m m iss io n en  -  b ö r g ö ra  h e la  sek u n d ärs tu d ie tid en  till en  fo r tsk r i
dan d e  fö rb e red e lse  fö r live t. M an h a r ib lan d  fö reb rå tt U n iv e rs ite te t a tt d e t ve t a tt 
lä ra  ut, m en  in te  a tt fo s tra . A ld rig  har n ågon  fö reb råe lse  varit m e r o rä ttv is . A tt 
fo rm a b a rn en  till d isc ip lin , resp ek t, an strän g n in g , som  U n iv e rs ite te t a lltid  h a r g jo rt 
och  m er än n åg o n sin  b ö r gö ra , ä r a tt läg g a  de n ö d v än d ig a  g ru n d ern a  fö r all 
m o ra lisk  och  soc ia l fo s tran , e fte rso m  d e t in n eb är a tt i in te llek te t [V esprit) och  
v iljan  in p räg la  de  v an o r u tan  v ilk a  va rje  teo re tisk  u p p fa ttn in g  o m  p lik t och  
be teen d e  [conduite] sku lle  fö rb li verk n in g slö s . F ö r  d e t an d ra  h a r d e t som  vi och  
v å ra  fö reg ån g are  sök t i s jä lv a  litte ra tu rs tu d ie t, so m  ä r den  k la ss isk a  u n d e rv isn in g 
ens cen trum , a lltid  v a rit b åd e  ka rak tä rsfo s tran  och  fo s tran  av  fö rn u fte t, å tm in sto n e  
a lltsed an  P o rt R oyal och  R o llin . H u m an io ra  be ty d d e  fö r dem  a lltid  fo rm an d e  av 
m än n isk an  och  in te  b a ra  fo rm an d e  av  litte ra tu rk än n a re  [le ttrés]. M en  i en  tid  när 
(....) risk e ra r a tt d riv a  so m lig a  a tt ge  fö r sto r p la ts  å t fak tu m e t e lle r  å t den  ren a  
fo rm en  och  in te  tillrä ck lig t å t idén  och  sjä len , när d e t ä r  en  b råd sk an d e  sam hälle lig  
an g e läg en h e t a tt tid ig t spänna  v iljan s d riv fjäd rar, ä r  d e t k an sk e  rik tig t a tt h ö g t och  
ty d lig t säga  d e t som  alltid  h a r va rit u n d e rfö rs tå tt som  s jä lvk la rt, fö r a tt lu g n a  v issa  
och  fö r a tt ge  rik tlin je r  å t an d ra .369

S e k u n d ä ru n d e r v is n in g e n s  m o r a l i s k t  o c h  s o c ia l t -u tå t r ik ta t  fo s tr a n d e  s y f te  n ä m n s  
n u  å te r ig e n  ”h ö g t  o c h  ty d l ig t” -  jä m f ö r  c i ta te t  f r å n  1 5 9 8  -  o c h  sm ä lte r  sa m m a n  m e d  

d e n  k a ra k tä r s -  o c h  v i l je f o s tr a n  s o m  sk a l l  v a r a  e n  m o d e r n a re  fö rb e re d e ls e  f ö r  liv e t.
I  d e  o m f a t ta n d e  a n v is n in g a r  fö r  m o d e r s m å ls s tu d ie t  s o m  p u b lic e ra d e s  e f te r  

r e f o rm e n  1 9 0 2  -  t i l l s a m m a n s  m e d  a l lm ä n n a  a n v is n in g a r  f ö r  v a d  s o m  fo r tf a r a n d e  

k a l la d e s  g ra m m a tik -  o c h  l i t te r a tu rk la s s e rn a  o c h  to g  u p p  d e  k la s s is k a  s p rå k e n  o c h  
m o d e r s m å le t  -  a n g a v s  m å le t  f ö r  e le m e n ta r s ta d ie ts  m o d e r s m å ls u n d e r v is n in g  s o m  
a t t  ” g e  g ra m m a t ik k la s s e m a  g o d a  e le v e r , d v s . a t t  f o r m a  g o d a  in te l le k t  [e s p r its ] ,  
f ä r d ig a  a t t  ta  e m o t d e n  k la s s is k a  b i ld n in g e n ” .370 F ö r  g ra m m a tik -  o c h  l i t te ra tu rk la s -  
s e m a  v a r  d o c k  d e t  f o r m e ll t  b i ld a n d e  s y f te t  in te  lä n g re  d e t  e n d a .

F ranskunderv isn ingens syfte  (...) ä r dubbelt. Å  ena  sidan  sä tte r den  barne t i stånd  att 
använda sitt m odersm ål p å  ett ko rrek tare  och  sm id igare  sätt, genom  att ge d e t en  m er

369 R a p p o r t ... p o rtan t m od ifica tion  aux listes d ’au teu rs, i P lan d ’études e t program m es de  
V enseignem ent secondaire classique, année sco la ire  1896-1897 , s. xxiv-xxv.
370 L ’e n se ig n e m e n t du  fram ja is , i In s tru c tio n s  co n cern a n t le s  p ro g ra m m e s  de  
V E nseignem ent secondaire,... [1911?], s. 64. D e t tas a lltså  fö r g iv e t a tt e lev e rn a  e fte r  
e lem en ta rk la sse rn a  g å r v id are  till låg s tad ie ts  la tin lä san d e  lin je . D etsam m a g ä lle r  ifråg a  
o m  ö v erg ån g en  från  låg - till h ö g stad ie t/g y m n asie t; i va rje  fa ll tas d e t fö r g iv e t a tt sp råk- 
och  litte ra tu ru n d erv isn in g en  o b ero en d e  av lin je  fo r tfa ran d e  ä r d e t cen tra la  p å  g ym nasie t. 
K lass 3, som  e fte r  1902 h ö r till låg s tad ie t, sägs i an v isn in g a rn a  p å  g ru n d  av  sin  d u b b la  
k a rak tä r -  den  ä r ” fo rtfa ran d e  g ram m atisk , m en  ändå  red an  litte rä r” -  b e red a  lä ra ren  
sä rsk ild a  svårighete r. H an  m ås te  fö rs ik tig t o rien te ra  sin  u n d erv isn in g  ”m o t k la s se rn a  i le  
seco n d  cyc le , dvs. m o t sp råk - och  litte ra tu rs tu d ie t i eg en tlig  m en in g ” [les le ttres  
proprem en t d ites]  (Instructions con cern an t les program m es... [1911?], s. 79).
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fu lls tänd ig  och m era reflek te rad  kännedom  om  det. G enom  p recisionen  v id  tillvä 
gagångssä tte t och  om väx lingen  i övn ingarna , genom  den  in tim a  kon tak t som  
underv isn ingen  upp rä tta r m ellan  e levens ännu o tillräck lig t fo rm ade ande och  den 
franska  anden, som  ä r så  em inen t m änsk lig  [V esp r it fr a n g a is , humain au p lu s haut 
d eg ré ], ä r  den  å an d ra  sidan  e tt m äk tig t m edel fö r in te llek tuell od ling  och  m oralisk  
fo s tran  [culture in tellectuelle e t éducation  m orale].371

Fastän kännedomen om modersmålet också understryks, skulle eleverna nu ut
tryckligen även kunna använda det. Liksom på andra ställen i dokument från denna 
tid betonas särskilt undervisningens moraliskt fostrande syfte, och det gamla 
formellt-intellektuellt bildande syftet har ingått förening med ett nytt framhävande 
av det nationella, här: ”1’esprit frangais”. I syftesformuleringen får dessutom den 
specifikt franska anden representera en universellt mänsklig sådan.

Dessa drag, framlyftandet av undervisningens (moraliskt) fostrande roll och i 
någon mån också det nationella, är genomgående i anvisningarna för modersmåls- 
undervisningen 1911. Det är den moraliska fostran man trycker på, som en 
förberedelse för livet, och formandet av intellektet får jämfört med 1800-talets 
anvisningar stå tillbaka. Medan anvisningarna 1890, fastän de också hade betonat 
moralisk fostran, med edukativt värde oftast tycks ha avsett värdet för formandet 
av intellektet, finns i dessa modersmålsanvisningar en tydlig tendens att låta orden 
éducation, éducatif och éducateur stå för ett bredare formande som främst avser 
viljan och känslorna. Den tidigare tonvikten på skärpande av intellektet och logisk 
analys i formuleringarna rörande språk- och litteraturundervisningens övningar 
tycks här ha förvandlats till ett allmänt förordande av metod, metodiskhet, systema
tik, ordning, samordning, precision och skärpa [rigueur] vid olika typer av övningar 
och i graderingen dem emellan, som är ett annat genomgående kännetecken för 
anvisningarna. Jämför här Louis Liards uppfattning om den vetenskapliga bild
ningen som ”ett redskap för metod, precision och exakthet” i tänkandet (s. 253). 
Metod är inte bara kännetecknande för hur undervisningen bör gå till utan även för 
det önskade resultatet; eleverna skall bibringas en ”metod”, metodiskhet.

I de särskilda indikationerna för gymnasieklasserna på den latinfria linjen, för 
vilka textexplikationen inom modersmålsstudiet sägs utgöra ”nästan hela moders- 
målsundervisningen, och också det huvudsakliga redskapet för moralisk fostran”, 
understryks till exempel att undervisningen således måste ”få sitt fulla både 
edukativa och instruktiva värde”. Det instruktiva värdet avser analysen av textens 
komposition, logisk analys av äldre språkliga uttryck och urskiljande av betydel
senyanser hos ord ( -  ”man tar upp deras etymologi i den begränsade utsträckning 
som kunskaperna i franska eller främmande språk tillåter det” -  ); således en 
traditionell inriktning vid språk- och litteraturstudiet. Det edukativa värdet, däre
mot, ernås om läraren ”samtidigt som omdömet befästs och smaken formas, söker 
väcka eller utveckla de manliga känslorna, kärleken till sanning och rättvisa, till

371 L’enseignem en t du frangais. Instructions concernant lesprogram m es de  l ’E nseignem ent 
secondaire... [ 1911 ?], s. 69. F ö r gym nasiestad ie ts underv isn ing  gäller ”en  gradsk illnad , in te  
en  artsk illnad” .
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fosterlandet och samtidigt till mänskligheten”.372 Det senare avser alltså sedlighets- 
och karaktärsfostran. Osäkert är vart det traditionella formandet av de intellektuella 
förmögenheterna omdöme och smak som också nämns skall föras, till ett edukativt 
eller ”instruktivt” värde?

L'explication de texte efter 1 902

I kursplanen 1902 angavs liksom tidigare recitation och explikation av författare 
som föreskrivna inslag i modersmålsstudiet. Recitationens plats på gymnasiesta- 
diet motiveras i anvisningarna 1911 som minnesträning, men även som träning i 
välläsning. Den centrala övningen både på låg- och högstadiet är emellertid 
textexplikationen.

O m  1902 års re fo rm  h a r e tt k a rak te ris tisk t d rag  ifråga  om  m odersm ålsunderv isn ing- 
en  är det a tt tex texp lika tionen  h a r stig it fram  i fö rg runden  och  m er och  m er, m ed  sin 
nya  prec ision , b lir till e tt verk tyg  fö r in te llek tuell och  m ora lisk  fostran . V äl u tövad  
är den  en  övn ing  både  i lo g ik  och  kom position  e ftersom  den  uppm ärksam m ar, och  
lå te r e leve rna  finna, den  o rdn ing  i v ilken  idéerna  fö lje r p å  varandra  och  fö rb inde l
serna  m ellan  dem . D en är en övn ing  i p rec ision , e fte rsom  den  p rec ise ra r de v ik tiga  
o rdens be tyde lse  i fö rhållande till de  id ée r de  u ttrycker. D en  är, i n ågon  m ån, en  
stilövning , e ftersom  den  specie llt fö r e lev e rn a  i litte ra tu rk lassem a kan  skapa en  
k änsla  fö r litte ra tu rens skönhetsvärden . M ed  an d ra  o rd  är den, e fte rsom  d essa  
skönheter in te  enbart ä r fo rm ella , en  övn ing  vars ed u k a tiv a  värde är oöverträffbart.373

Passagen illustrerar det arv från det äldre språk- och retorikstudiet som bars vidare 
i den ”nya” explikationsövning som 1911 års anvisningar fäster så stora förhopp
ningar vid. Liksom den språkundervisning som belystes i de citat från 1875 som 
återgavs på sidan 241 handlar explikationsövningen 1911 om urskiljande av idéers 
sammanlänkning och om vägande och bestämmande av ordens betydelser. Den 
utgör, som för Rollin, och som språkstudiet i sin helhet gjorde för medlemmarna i 
kommissionen 1852, en övning i logik. Den innebär en övning i komposition, 
eftersom övningen i att urskilja och sönderdela idéer kommer till nytta vid det egna 
skrivandet. Den kan ge den smak och stilkänsla som var ett annat av det gamla 
retorikstudiets mål. En moralisk fostran, slutligen, som hela tiden förknippats med 
litteraturstudierna förutsätts även den -  ”eftersom dessa skönheter inte enbart är 
formella” -  bli ett resultat av denna explikationsövning.

Anvisningarna har inte mycket att säga om hur denna förnyade explikationsöv
ning skall gå till. Den citerade passagen fortsätter: ”Men om ingen övning är viktigare

372 C ita ten  från: L ’ense ignem en t du fran 9 ais, i Instructions con cem an t les program m es de  
l ’E nseignem entsecondaire... [ 1911 ?], s. 88-89. F oste rlandskärleken  näm ns i anv isn ingarna  
u ttryck ligen  endast i den  sist å terg ivna  fo rm uleringen , och  kanske  ä r det sym p tom atisk t att 
det ä r ju s t i råden  fö r den  la tin fria  lin jens e lev e r den  näm ns. S am m ankopp lingen  av det 
fran ska  och  d e t un iverse llt m änsk liga , e tt u ttryck  fö r en repub likansk  ideo log i, å terfinns 
enbart h ä r och i sy ftesfo rm uleringen .
373 L ’ en se ignem en t du  fra n fa is . Instructions con cem an t les program m es de l ’E nseignem ent 
secondaire... [1911?], s. 82-83.

261



är heller ingen svårare, eller uppfattas på flera skilda, ibland rakt motsatta sätt”.
Av dem framgår dock att explikationen på latin och grekiska har sin tradition, 

vilken modersmålsexplikationen saknar (”åtminstone den metodiska och fördjupa
de explikation vi avser”), och att övningen måste anpassas både efter sitt föremål 
och den synvinkel bedömaren valt att anlägga. Inga absoluta regler kan ges. 
Ledorden är två: att välj a och att precisera. Övningen måste vara väl förberedd, både 
av läraren och eleverna, så att den har sin egen logiska ordning och enhet. Den valda 
texten skall vara ”intressant”, kort men ändå utgöra en helhet, och om den skall en 
sedan ”en serie anmärkningar, som grupperats efter sin typ [selon leurs rapports de 
nature] och har en gemensam riktning” göras. Utvikningar, parafrasering av texten, 
”falskt metodiska” indelningar av den och osorterat kommenterande bör undvikas. 
De senare varningarna låter ana ett faktiskt bruk av explikationsövningen som 
liknar Rollins beskrivning av den (se s. 243 f).

För Charles-Marc Des Granges liksom för de flesta explikationsteoretiker fram 
till våra dagar består övningen av fem moment: situering av texten, högläsning, 
redogörelse för dess ”plan” (komposition), kommentering av den rad för rad, 
konkluderande avslutning. Det är det tredje momentet, att upprätta det explikerade 
styckets plan, som av Des Granges framhålls som det viktigaste och han placerar 
mycket tydligt in explikationsövningen i ett formellt bildande perspektiv.:

”V ilken ordn ing  h a r idéerna, argum enten , de  besk rivande  detaljerna, e tc?” Varje 
fö rfa ttare  h a r sin  o rdn ing ; och  stil ä r en lig t B uffon  ”inge t anna t än  den  ordn ing  och 
den  rö re lse  m an  g e r sina tankar” . D en  o rdn ingen  m åste  sökas och  återfinnas. M an 
kan  in te  fö restä lla  sig  i h u r hög  g rad  in te llek te t fo rm as och  d isc ip lineras av att ta  isär 
och  å te r b ygga  upp  en  sida  vers e lle r p rosa; a tt fån g a  och  reda  u t de trådar som  dessa 
ty g er bestå r av; a tt tränga  in  i en  h jäm as e lle r e tt h järtas h em lig a  m ekanism er. (...) 
D iskussionen  av  den  h ä r o rdn ingen  är ib land  en  tillräck lig  kom m en tar i sig .374

”Att ta isär och åter bygga upp”, säger Des Granges. Kanske har det hittills ändå 
inte framgått tillräckligt tydligt varför textexplikationsövningen innebär att text 
ses som en helhet av relationer och utgör ett exempel på en analyserande och 
syntetiserande rörelse hos intellektet.

Anvisningarna 1911 säger att den valda texten skall utgöra en helhet, att 
explikationen skall ha sin ”logiska ordning och enhet” och att de olika anmärkning
arna skall ha en ”gemensam riktning”. Redan det antyder att texten utgör en helhet 
för vilken explikatören skall göra reda genom att gå till dess delar, där finna detaljer 
som genom anmärkningarna förbinds med varandra, och sedan genom kombinatio
nen av de olika serierna av anmärkningar belysa den som en helhet av relationer. I 
sin bok om modersmålsundervisningen från 1963 (där litteraturläsningen och 
textexplikationen ses som övningar i analys, vilka sedan i uppsatsskrivandet utbyts 
mot en syntes), uttrycker sig Pierre Clarac tydligare om övningen:

V alet av o rd  och  vändningar, den  o rdn ing  berä tte lsen  följer, i v ilken  id éem a  läggs 
fram  e lle r tem an  flä tas sam m an, ry tm en , rö re lsen , accen ternas p lacering , a lla  är 
u ttrycksm edel som  k om ple tte ra r varandra  och  är fö rbundna  m ed  varandra  [sont

374 M orceaux choisis... 1917, s. ix.
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so lida ires les uns des au tres]: de sam m anstrå lar fö r a tt ge en  viss effek t, m edvete t 
e lle r om edvete t beräknad  av fö rfa ttaren  (...) T extens enhe t m åste  ab so lu t respek teras. 
D et är d ärfö r en  exp lika tion  b ö r v ara  b åd e  g ram m atisk  och  litte rär sam tid ig t. E tt ord  
har valts fram fö r e tt anna t in te  därfö r a tt det ä r m era  berä ttiga t [juste], e lle r m era  
välljudande, e lle r d ärfö r a tt dess ljud  har stö rre  u ttrycks- och  fram m anande värde, 
u tan  av  a lla  dessa skäl p å  en gång .375

De olika beståndsdelarna, på skilda nivåer i textväven och separerade från varandra 
genom textens linjära förlopp, utgör delar av en helhet vilka kompletterar och är 
förbundna med varandra. En modernare formulering av denna textsyn är den från 
juryn vid agregationsexamen 1985: ”Låt oss bara påminna om några elementära 
principer: en linjär explikation, som följer texten rad för rad, får inte glömma att en 
text läses ’i alla riktningar’”.376

Efter 1920

För explikationsövningen och det sätt att se på text som den representerar 
fördes den kronologiska redörelsen genom de sista citaten ovan fram ända till 
1985. Vidare är det i en skrift från 1939 som man finner de formuleringar av 
utbildningssociologen Falcucci som jag har citerat därför att de uttrycker en syn 
på kunskap och på sekundärundervisningens mål som sammanfaller med den 
i en klassisk läroplanskod. Historikern Marrou drar 1948 när han skriver om 
utbildningen i det antika Grekland och Rom flera gånger paralleller till ”vår” 
sekundärundervisning. Lagarde-M ichardantologins förord talar i upplagorna 
från sent 1980-tal fortfarande om att form er des esprits cultivés.

Jag menar därmed inte att inga förändringar skulle ha skett i franskt läroplans
tänkande och en fransk läroplan för sekundärundervisningen efter 1920. Jag tror 
tvärtom att den gamla traditionen tunnas ut under 1900-talets lopp och särskilt efter 
1960-talet. Dorothée Rösebergs (1992) studie tyder också på det senare. Det jag vill 
visa är endast att inslag av en klassisk och formalbildande syn på utbildningen långt 
fram i tiden tycks inte bara ha varit accepterade utan rentav haft stor tyngd.

Att närmare följa läroplansutvecklingen efter 1920 skulle kräva en egen studie 
och nedan skall jag bara ge en mycket kort skiss av den franska sekundärundervis
ningens utveckling efter 1920, där jag betonar motståndet mot förändring och 
segheten hos en tradition. Vid slutet av 1970-talet hade till exempel studiet av latin 
och grekiska ännu inte försvunnit ur lågstadiets undervisning. Studier på det 
franska gymnasiets helklassiska linje förutsatte att ett av de två klassiska språken 
lästs redan på lågstadiet.

1923 avskaffades den latinfria linjen genom läroverket: alla elever skulle börja

375 C larac 1963, s. 93. R esonem ange t om  ö vn ingarna  som  analys-syn tes finns p å  s. 135.
376 R ap p o rt du ju ry  d ’ ag rég a tio n  des L e ttres  m ö d ern es 1985, c ite ra t från  T h u ilié re  1987, 
s. 110. F ö r en  nä rm ast ö v e rv ä ld ig an d e  red o g ö re lse  fö r en  tex ts a lla  a sp ek te r och  
ex p lik a tio n sö v n in g en s  m ö jlighe te r, se  G icq u e l 1979. (” ...d e ta ljk o m m en ta ren  v isa r v id  
va rje  e lle r  nästan  v arje  o rd  p å  dess re la tio n  till d e t öv e rg rip an d e  p e rsp ek tiv e t, h u r d e t ä r 
b e läg e t i ko m p o s itio n en , dess s tilis tisk a  v ä rd e  (...) M an  v isa r h u r e tt o rd  åk a lla r  e tt annat, 
h u r en  idé  b in d s ihop  m ed  en  an n an ” -  a .a ., s. 66 .)
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med att läsa fyra år latin och två år grekiska. Förordningen modifierades innan den 
hann träda i kraft, men den nya läroverksreform som kom 1925-26 innebar på flera 
vis en återgång till äldre förhållanden. Sekundärundervisningens karaktär av en 
helhet som omfattade sju hela år underströks.377 De allmänna anvisningarna 
betonade grammatikkunskaper och korrekt språk, översättning till latin och grekis
ka (och inte bara från) samt att de studerade texternas moraliska och estetiska värde 
borde lyftas fram för att utveckla omdöme och smak och ge ”en upphöjd livsupp
fattning”.378 Utbildningsministerns formuleringar vid presentationen av reformen 
har redan citerats (s. 252): ”Sekundärundervisningens syfte är ständigt detsamma. 
Dess speciella natur och uppdrag består alltid i att genom en god allmän bildning 
förbereda andarna...”

Vägen genom läroverket blev 1925-26 i stort sett tudelad. I de två lägsta 
klasserna fanns två grenar, en med och en utan latin; från och med klass 4 delades 
latinlinjen i en hel- och en halvklassisk variant och gymnasiet fick en helklassisk, 
en halvklassisk (latin-naturvetenskap) och en latinfri språk-matematiklinje. Natur
vetenskapen vann dock terräng. ”L’égalité scientifique” infördes, dvs. oberoende 
av linje hade gymnasieeleverna fram till avslutningsklassen samma timantal och 
kursplan i matematik och naturvetenskaper.

1941, under Vichyregimen, modifierades gymnasieorganisationen igen till en 
fyrdelning av samma typ som 1902: helklassisk, latin-språk, latin-naturveten
skap och latinfri linje, de två första med mindre av naturvetenskap. Den egentliga 
sekundärundervisningens elevantal hade då fördubblats jämfört med tjugo år 
tidigare, antalet avlagda studentexamina nästan tredubblats.

Antalet elever i sekundärundervisningen steg, andelen av en årskull som avlade 
studentexamen likaså. Vid mitten av 1940-talet var den drygt fyra procent, mot 
slutet av 1950-talet närmare tio.379 Under det följande decenniet kom sedan 
utbildningsexplosionen: mellan 1960 och 1970 fördubblades elevantalet på gym- 
nasiestadiet, delvis ett resultat av det ökade födelsetalet efter kriget men huvudsak
ligen av en ökad tillströmning till högre studier. 1970 tog drygt 21 procent av en 
årskull studentexamen. Mellan 1970 och 1980 ökade så elevantalet ytterligare med 
närmare en tredjedel och 1980 var andelen som avlade studentexamen 26 procent. 
Då avsåg sju procent nya studentexamina med teknisk, ekonomisk eller adminis
trativ studieinriktning, men med tanke på den stora kuggningsprocent som var det 
normala i den franska studentexamen och det stora antal elever som avbröt 
gymnasiestudierna i förtid, tycks den andel av generation som en teoretiskt inriktad 
gymnasieskola berörde ha varit ungefär densamma som i Sverige vid samma tid.

377 D écre t du 13 m ai 1925, i H oraires e t program m es de  V enseignem ent secondaire des  
gargons 1934, s. 7.
378 Se ku rsp lanen  1929 (1925-26) i b ilag a  3.
379 Le gu ide du lycée ...1 9 8 6 ,s . 211. D e sta tistiska  uppg ifte rna  i det följ ande är häm tade från  
C acoau lt &  O euv rard  1995, Le guide du lycée... 1986, P ro s t 1986, P rost 1985, V asconcellos 
1993.
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På utbildningsexplosionen och reformeringen av den lägre utbildningen380 
följde under 1960- och 70-talet en allt starkare differentiering och införande av 
mera yrkesförberedande gymnasielinjer, men förändringarna förblev organisato
riska. Undervisningens innehåll och inriktning tycks knappast alls ha berörts; 
grunddragen i den kursplan för modersmålsstudiet på gymnasiestadiet som 
gällde kring 1980 är till exempel från 1940-talet. De kommissioner som under 
1970- och början av 1980-talet utredde skolan ställde samma diagnos ifråga om 
den faktiska undervisningen på det lägre stadiet: ”Demokratiseringen av under
visningen har betytt att man ger en oförändrad undervisning åt elever som nu är 
helt andra... Man försöker förgäves inpränta en kultur avsedd för en elit hos den 
stora massan av landets barn.”381 Bristen på förändring i undervisningsmetoder 
och innehåll utgör under 1970- och början av 1980-talet ett återkommande 
klagomål i diskussionerna kring den franska gymnasieskolan -  vilket naturligtvis 
visar att traditionen var ifrågasatt -  men varken detta eller det stora problem som 
avhopp från studierna utgör leder till genomgripande gymnasiereformer.

I handboken Le Guide du lycée från 1986 ger författarna, som är journalister 
med utbildningen som specialområde, följande första påpekande inför valet av 
gymnasieskola: ”Ett gymnasium är i första hand ett ställe där undervisning ges, 
gjort för studier och formandet av intellektet.”382 Likheten i uttryckssätt behöver 
inte betyda att det innehåll som ges åt orden la formation de l ’esprit är detsamma 
som vid sekelskiftet. Men följande reflektioner kring kunskap och skolkunskap 
från utbildningsforskaren Antoine Prost, känd för sina progressiva ståndpunkter 
i utbildningsfrågor, får avsluta den historiska genomgång som började med ett 
citat från 1598. Likheten med formalbildningens syn finns där.

I sjä lva  verke t p assar o rdet ”ö verfö ring” b ara  fö r in form ationer, in te  fö r verk liga  
kunskaper (...) K unskaper ä r  in te  saker som  kan  k la rt avgränsas, till sk illnad  från  
up p ly sn ingar e lle r in fo rm ationer (...) V etenskaplig  kunskap  e lle r em p irisk  kunskap , 
i b åda  fallen  rö r det sig  om  ett ak tiv t in te llek t som  upp rä tta r en  re la tion  m ellan  
observationer. (...) Jag  säger in te  att m an  k an  lå ta  b li a tt lag ra  in fo rm ationer: m an  
re flek te ra r in te  i e tt tom rum , och  in te llek te t k räv er in fo rm ationer fö r a tt resonera, 
jäm fö ra , fö rstå . (...) S ko lkunskaperna  ä r i sjä lva  verke t fö rfaranden  [opérations]. (...)

380 Å ren  1959-1963 beslö ts e tt an ta l g rund läggande reform er, som  bö rjade  genom föras 
u n d er 60 -ta le t och  1975 u tm ynnade  i b eslu te t om  en  i p rinc ip  gem ensam  underv isn ing  fö r 
a lla  u n d er de fy ra  åren  e fter fo lksko lestad ie t. S ko lp lik tstiden  u ts träck tes till 16 år, den  högre 
fo lk sko lan  som  tid igare  varit s träng t sk ild  från  sekundärunderv isn ingen  sam m anfördes 
gradvis m ed  sekundärunderv isn ingens lågstad ium . 1977 var d e t fö rs ta  år d å  a lla  e leve r e fter 
de fem  åren  i fo lk sko lan  m öttes i k lass 6, u tan  lin jeuppdeln ing . D en  tid  a lla  e lever hölls 
sam m an  var em ellertid  b a ra  tv å  år. E fte r k lass 5 g ick  un g efär 20  p rocen t till särskild , 
y rkesin rik tad  underv isn ing , and ra  e fte r y tterligare  e tt år. H am on  & R otm an  (1984 , s. 45) 
anger fö ljande siffro r fö r he la  sko lsystem et v id  bö rjan  av 80-talet: av 100 e lev e r som  bö rja r 
i k lass 6  går 75 till van lig  k lass 4 ,4 0  b ö rja r i gym nasie t och  26  ta r studen texam en.
381 C ite ra t från  H am on  & R otm an  1984, s. 44.
382 Le guide du lycée... 1986, s. 19.
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P å  sam m a vis är att skriva, fö rfatta , reflek tera , k lassificera , fö ra  sam m an, a rgum en
tera, in te llek tue lla  operationer. U nderv isn ingens egenart ligger i a tt den oupp löslig t 
fö ren ar in fo rm ationer och  fö rfa randen  m ed  d essa  in fo rm ationer.383

383 P rost 1985, s. 17-18. 
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5
Den riktigt långa historien

”Det passande ordet är det säkraste tecknet på den riktiga tanken.” Satsen finns i ett 
av den grekiske vältalighetsläraren Isokrates (300-talet f.Kr.) tal. Ansträngningen 
för att nå fram till rätt uttryck kräver och utvecklar enligt honom tankens skärpa, 
sinnet för nyanser. Samtidigt innebär träningen i att handskas med ord, välja det 
rätta ordet, bedöma orden och arrangera dem på rätt sätt, ett formande av omdömet 
som har följder för all annan verksamhet. Den säkerhet i omdömet som övningen 
ger medför att den så skolade människan närmast automatiskt väljer ”det riktiga”, 
eller åtminstone ”det lämpliga”, minst dåliga.384

Isokrates utbildade till skillnad från Platon sina elever för det praktiska livet, 
politiken, och till skillnad från sofisterna lärde han att vältaligheten inte var tom 
virtuositet utan dygd. Formen måste vara förbunden med ett mänskligt, upphöjt 
ämne vilket utvecklas till en universell syftning, och arbetet med att komponera 
talen bidrar till elevens moraliska fostran. Retoriken blir till en etik. Henri-Irénée 
Marrou ser Isokrates som källan till ”den stora skolhumanistiska strömningen” i 
västerlandet, och får medhåll av Paul Diderichsen (1968). Det är lätt att se 
likheterna med ett av de stråk som går genom den franska språk- och litteraturstu
dietraditionen. Formandet av omdömet som honnörsord, omsorgen om orden och 
deras nyanser och uppfattningarna om talskrivandet som speciellt lämpat för 
moralisk fostran tycks mig alla ytterst bottna i ett utbildningsideal som är isokra- 
tiskt, enligt vilket träningen i att handskas med ord har följder för all annan 
verksamhet. Synen på språket som från början en enhet av tal, tanke och moral 
(ethos) finns även den hos Isokrates, och i det grekiska ordet för ”ord”, logos.

384 Se Marrou 1981,1, s. 159 ff.
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[Logos] ä r det som  sk ilje r m änn isko rna  från  d juren ; det ä r fö ru tsä ttn ingen  fö r a llt 
fram steg ; de t m å  gä lla  lagarna, konsterna , m ekan iska  uppfinn ingar; de t ger m änn is
kan  m ed le t fö r a tt fö rverk liga  rä ttv isa , u ttrycka  ära, främ ja  c iv ilisa tion  och  ku ltu r.385

Det finns andra drag i det franska litteraturstudiet vars längst bort i tiden belägna rötter 
finns i det antika Greklands språk- och litteraturstudium. Retorikstudiet med teori, 
studium av modelltal och tillämpningsövningar har det naturligtvis.386 Det sätt att 
behandla litteratur som textexplikationsövningen står för tycks också ha det. Den 
explikation Des Granges förberedde för i sin antologi och den som Rollin beskrev på 
1700-talet liknar, med sin noggranna genomgång av ord, etymologier, grammatiska 
konstruktioner och uppradande av upplysningar av varjehanda slag mycket det antika 
grammatik- eller litteraturstudium som Dionysios Thrax redogjorde för och som 
Marrou (1981) beskriver. Den som kan skönjas hos Lagarde-Michard skiljer sig 
främst genom att mindre vikt läggs vid den grammatisk-etymologiska förklaringen 
och att upplysningarna nu inte tycks ligga på fullt lika långt avstånd från texten.

Dionysios Thrax urskilde sex delar inom grammatiki. Den första var högläsning
välläsning av texten, den andra förklaring av språkliga figurer, den tredje förklaring 
av svårförståeliga ord och hänsyftningar, den fjärde redogörelse för etymologier, den 
femte förklaring av grammatiska former och den sista och ”vackraste” delen en 
värderande bedömning av texten. Grundmodellen med högläsning, förklaringar av 
olika slag, huvudsakligen men inte enbart språkliga, och avslutande värdering och 
bedömning av texten i sin helhet är fullt igenkännlig över tid. I sin redogörelse för det 
grekiska och romerska litteraturstudiet betonar Marrou regelbundenheten och likhe
ten över tid hos detta förlopp, högläsningen, uppdelningen av explikationen i en 
bokstavlig och en litterär del (”som idag”), i en som såg till formen och en som såg 
till innehållet, och den moraliskt värderande karaktär som den avslutande bedöm
ningen hade.387 Han påpekar också hur explikationen urartade till ett metikulöst 
granskande och kommenterande, lärdomsövningar kring ord och i texten nämnda 
företeelser som avlägsnade sig långt bort från texten.

Samma modell för litteraturstudiet återfinns i det medeltida textstudiet och de 
tidiga humanisternas.388 ”En läsning som inte åtföljs av kommentarer har inget 
värde” säger Pierre Riché i en redogörelse för undervisningen under tidig medeltid, 
och citerar en medeltida lärare; ”Du som gräver i Vergilius skrifter utan att 
kommentera dem, du kommer endast att gnaga på skalet, inte njuta kärnan” . 
Humanisternas prcelectio (före-läsning), som jesuiterna tog över, ordnades i tre 
steg: en introduktion som situerade texten, dvs. presenterade författaren, verket och 
genren, en genomgång mening för mening där oklarheter reddes ut, speciella drag 
i ordval och syntax noterades, liksom ordvändningar och språkfigurer, och 
slutligen en konklusion beträffande textens filosofiska och moraliska värde.

385 Isokra tes en lig t M arrou  1 9 8 1 ,1, s. 130.
386 Se M arrous besk rivn ing  av d e t h e llen is tiska  re to rik s tud ie t och  de fö rberedande ö v n in g 
a rna  hos g ram m atik -läraren  (M arrou  1 9 8 1 ,1, s. 295 ff  resp. 257 ff).
387 M arrou  1 9 8 1 ,1, s. 250  ff; M arrou  1 9 8 1 II, s. 81 ff.
388 Se R ichés, V ulliez och  V ialas artik lar i Textuel n o  20, 1987.
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Likheterna mellan antikens grammatiki-litteratura och den franska skolövning
en explikation är för många för att det skall kunna röra sig om en slump, när en väg 
genom vilken en tradition har kunnat föras vidare finns utpekad. Det är nog så att 
en undervisning med texter som föremål, ett sätt att använda sig av och handskas 
med litteratur, har förts vidare under ungefär två tusen år.
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6
Skolans tal om litteratur. 
Sammanfattning och diskussion II

I del tres avslutande kapitel gav jag en sammanfattning av arbetet och dess resultat 
efter huvudundersökningen. Genom denna fjärde del, Skoldiskursemas rötter, har 
jag velat driva analysen av skolans tal om litteratur ett steg längre.

Slutsatserna från huvudundersökningen innebar bland annat att man för att 
förstå litteraturstudiet och dess plats i en kulturell åter-skapandeprocess måste se 
till skolan snarare än till litteraturuppfattningar utanför skolan och vetenskaplig 
kunskap om litteratur: litteraturen-i-skolan är i mycket ett särskilt och eget 
fenomen. Det som efter huvudundersökningen tycktes viktigast att belysa och söka 
förklara var förändringen i den svenska skoldiskursen och de karakteristiska dragen 
i litteratumppfattningen och sättet att studera litteratur i Frankrike, och i de 
föregående kapitlen har jag därför sökt kartlägga en relation till skolan och 
samhället som gör skillnaderna mellan de svenska skoldiskursema om litteratur 
kring 1920 och 1980 begriplig. När det gäller det franska litteraturstudiet har jag 
sökt skoldiskursemas rötter långt tillbaka i tiden, genom att spåra och söka belägga 
en lång tradition i franskt läroplanstänkande, formalbildningens.

Sammanfattning -  de l IV
Inledningsvis konstaterade jag att läroverksreformema vid 1900-talets början i 
Sverige och Frankrike hade likartad bakgrund och i viss mån likartat utfall och att 
den andel av en generation som skolans tal om litteratur berörde var mycket liten 
i båda länderna. En analys av läroverkens timplaner i de två länderna visade att det 
franska läroverket vid 1800-talets slut var betydligt mera präglat av en läroplan med 
de klassiska språken som kärna och huvudinnehåll än det svenska, och hade varit 
det sedan decennier. Även efter sekelskiftets läroverksreformer var den franska
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läroplanens utformning i högre grad än den svenska präglad av ett klassiskt 
läroplanstänkande.

I kapitlet Den korta historien fann jag att de kännetecknande dragen i den 
svenska skoldiskursen om litteratur kring 1920 väl svarade mot en läroplan som, 
trots att den i sina huvuddrag var nyttoinriktad eller realistisk, ändå hade starka 
inslag som direkt avsåg karaktärsdaning och moralisk fostran. Jag konstaterade att 
dess nationella element återfanns även inom folkundervisningen och rimligen 
fungerade socialt integrerande även över klassgränser. Antologitraditionen, och 
dess utveckling i det svenska läroverkets modersmålsämne, presenterades. Den 
traditionen innebar inte bara ett visst författarurval utan också en betoning av poesi 
på bekostnad av prosan, av det yppersta i sitt slag och av det upphöjt ädla. Jag 
redogjorde kort för de stora förändringar som mellan 1920 och 1980 skett i den 
svenska samhällsstrukturen, i statsmaktens förankring och inflytande och i den 
andel av en årskull barn som gick vidare till gymnasieutbildning. Någonstans 
bland, eller snarare sammanvävda med, alla dessa processer som förändrat samhäl
le och skola står rötterna till den nya svenska skoldiskursen att finna, menade jag. 
Samtidigt påpekade jag att även i Frankrike hade samhällsstrukturen förvandlats 
och en stor ökning skett av antalet elever i gymnasieskolan under samma period. Jag 
redogjorde närmare för reformeringen av den svenska skolan under 1900-talet, och 
såg 1946 års skolkommission och dess principer principer om fostran till demokrati 
som en viktig vändpunkt. Jag påpekade den svängning mot en betoning på 
samhället snarare än individen, mot att inte dölja sociala konflikter och mot aktiv 
fostran som tycktes ha ägt rum i svenskt läroplanstänkande mellan 1970 och 1980 
och menade att skoldiskursen kring 1980 hade drag som gjorde den möjlig att 
jämställa med en demokratisk konception för skolans samhällsfostran.

I kapitlet Den långa historien redogjorde jag först för begreppet klassisk 
läroplanskod, med dess centrala inslag att utbildningens mål var att träna, utveckla 
och skärpa intellektet, och dess uppfattning att sanningen i sig fanns inom det 
tränade intellektet. Jag menade att den synen på utbildningen och dess mål var en 
exakt parallell till den jag funnit hos den franske utbildningssociologen Falcucci 
1939 och hade mycket stora likheter med tanken om en formell bildning, franskans 
la formation de V esprit. Jag lade fram tesen att särdragen i den franska skoldiskur
sen om litteratur har sina rötter i denna mycket gamla skoltradition enligt vilken 
utbildningens mål är att skärpa tankekraften, där språkstudier ses som en kurs i 
logik och där kunskap eller sanningen i sig ses som sammanfallande med ett väl 
tränat intellekts analyserande och syntetiserande rörelse. En textuppfattning där 
text ses som ett nät av relationer utgör en homologi till synen på kunskapen- 
intellektet som något vars essens utgörs av ett gående hit-och-dit, en analyserande 
och syntetiserande rörelse, och etablerandet av ett nät av relationer mellan skolan- 
tologiemas texter innebär att synen på text fått fungera även över ”textgränser”. 
Sättet att studera texterna, där ordens betydelsenyanser vägs, kombinationer och 
relationer granskas, textens uppbyggnad eller en tankes utveckling löses upp och 
sätts samman igen utgör exempel på samma språkstudie- och tanketräningstradi- 
tion, menade jag. Även den stora andelen direkt verklighetsbeskrivande prosa i
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särskilt den äldre antologins litteraturbegrepp tillskrev jag samma rötter, via 
retorikens lära om språk och text, som hade utgjort grunden för de högre läroverks- 
klassernas språk- och litteraturstudier åtminstone sedan 1700-talet.

Fortsättningsvis redogjorde jag, för att söka göra sambanden troliga och begrip
liga, för min läsning av sekundär- och primärkällor till den franska sekundärunder
visningens och modersmålsundervisningens historia. Jag visade hur uppfattningen 
om formandet av anden eller intellektet som utbildningens mål återkommit i officiella 
dokument från slutet av 1500-talet och framåt och diskuterade innebörden hos 
läroverksreformen 1902 med avseende på läroplanstänkandet. Språk- och litteratur
studiets och textexplikationens traditioner spårades från 1700-talet och framåt via 
läroplansdokument, med särskild tonvikt på den syn som innebar att språkstudiet sågs 
som ett ”sönderdelande för att bygga upp” och en text som en helhet av relationer. Jag 
redogjorde kort för den franska sekundärundervisningens utveckling efterl920 och 
betonade motståndskraften hos en tradition. Avslutningsvis visade jag hur drag i detta 
franska litteraturstudium tycks kunna föras tillbaka ända till vältalighetsläraren 
Isokrates och antikens grammatiki.

Avslutande sammanfattning och diskussion
Arbetet har i sin helhet velat bidra till en fördjupad förståelse av skolans tal om 
litteratur, dess karaktär och plats i en process där erfarenhet i vid mening överförs 
från en generation till en annan -  en kulturell åter-skapande- och överföringspro
cess. Detta breda syfte har inneburit att jag sökt belysa även själva litteraturbegrep
pet och dess förvandlingar, liksom begreppet kulturell reproduktion. Jag har 
undersökt litteraturuppfattningar i och potentiella funktioner hos skolans litteratur
studium via skoltexter från olika sociokulturella omgivningar. Med utgångspunkt 
från skillnaderna i de avseendena har jag sökt kartlägga en relation till skolan och 
samhället och spåra och belägga en tradition i franskt läroplanstänkande. De 
viktigaste resultaten och insikterna kan mycket kort sammanfattas på följande vis:

-  Skolans tal om litteratur är begripligt framför allt som en del i en kulturell åter- 
skapandeprocess som rör annat än litteratur; som en del i en bredare social kontroll.

-  Skolans tal om litteratur har under den studerade perioden förändrats mycket 
i Sverige, men inte i Frankrike. Så är fallet trots att samhällsutvecklingen i sina mest 
allmänna drag, dvs. näringslivsutvecklingen i stort och ökningen av den andel av 
en generation litteraturstudiet i gymnasieskolan berör, varit likartad i de två 
länderna. En delförklaring kan vara skillnader i statsmaktens sociala förankring. En 
annan kan vara att den franska sekundärundervisningen haft en mycket stark 
autonomi. Det är också möjligt att det franska litteraturstudiet hela tiden represen
terat en socialt giltig diskurs.

-  Sättet att uppfatta och studera litterära texter bar enligt en dominerande 
skoldiskurs i Frankrike ännu under andra hälften av 1900-talet spår av en språk- och 
litteraturstudietradition som är ”formalbildningens”. Det sättet att se på och 
behandla texter är sådant att det tycks ha rört sig om en kulturell reproduktionspro
cess i sträng mening, ett återskapande av mentala strukturer.
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Resultaten från mitt arbete innebär naturligtvis ett starkt stöd för teorier som betonar 
skolundervisningens karaktär av ideologiöverföring och ser skolan som en ideologisk 
statsapparat. De utgör också ett starkt stöd för teorier som, liksom Basil Bernsteins, 
ser den överföring av erfarenhet mellan generationerna som sker i skolan som något 
som förvandlar dessa erfarenheter-kunskaper till annat än vad de var innan de 
hämtades in till skolkontexten. De tjänar nu skol- och fostranssyften och färgas starkt 
av detta. Det gäller både den erfarenhet som primärtextema representerar och den 
kunskap om litteratur som de litteraturhistoriska sekundärtextema står för. ”Texttra- 
duktionen” (termen är hämtad från Selander, 1984) medför att erfarenhet och normer 
flätas mycket tätt samman, på ett sätt som tycks karakteristiskt för texter för skolbruk.

Samtidigt visar de att det vid åter-skapandet av sociala teorier och perceptioner 
inte bara handlar om en central agent som är skolan, och att det inte ens vid den 
erfarenhetsöverföring som sker mellan generationerna där rör sig om enkla sam
band och relationer. Det är till exempel inte bara i texter avsedda för skolbruk som 
man finner en stark ideologisk färgning, varierande i tid och kulturell omgivning. 
Förändringen i den svenska gymnasieskolans tal om litteratur tycks vidare bli 
förståelig i första hand i relation till förändringar i sociala styrkeförhållanden 
utanför skolan -  men för Frankrikes del är bilden mera komplex.

Dessa styrkeförhållanden har rimligen, liksom statsmaktens sociala förankring, 
förändrats en hel del mellan början av 1800-talet och andra hälften av 1900-talet. 
Men det franska sättet att studera litteratur har haft stora likheter under mycket lång 
tid, det tycks kännetecknas av ett motstånd mot förändring. Det betyder antingen 
att skolinstitutionen har haft en mycket stark autonomi, eller att sättet att se på 
litteratur (dessutom) har haft en stark förankring i skikt som länge varit socialt och 
kulturellt dominerande utanför skolan. Den förra tolkningen innebär i princip bara 
ett konstaterande av faktum: en skoltradition har motstått förändringar i samhället 
och i styrkeförhållanden mellan sociala krafter. För att autonomin skall bli begriplig 
måste den förklaras närmare. Den senare tolkningen, och då med tonvikt på en 
kulturell dominans, kan sägas få ett visst stöd i det faktum att den strukturalistiska 
inriktningen inom litteraturvetenskapen, med sin betoning av texter som en helhet 
av relationer, har haft en så stark ställning just i Frankrike. Den är ju en slags 
utvidgning och teoretisering av det sätt att se på text som återfinns i latinstudiet och 
explication de texte-övningen.389 Enligt en sådan tolkning skulle alltså en delförkla
ring till likheterna över tid i det franska litteraturstudiet vara att det hela tiden 
representerat en socialt giltig diskurs.

Kanske kan man här också dra en parallell till den tolkning av det svenska ordet 
litteraturs mycket breda betydelse av vetenskap och studier överhuvudtaget under 
1700-talet som jag gör i bilaga 1. Där föreslås en tolkning av det senare enligt vilken

389 F ö r sam m ankopp lingen  av tex texp likationstrad itionen  och  struk tu ra lism en  finner ja g  
stöd  i e tt fram kasta t fö rslag  av  P ierre  B ou rd ieu  (1987, s. 133). F ö r trad itionen  bakåt, den 
långa  h is to rien  och  dess d jupgående effekter, h a r ja g  som  fram gått ba ra  m ig själv a tt stöda 
m ig  på. E n  liten  b ek räfte lse  u tgö r (den struk tu ra listiske) lingv isten  Jean  D ubo is uppfa ttn ing  
a tt bö je lsen  fö r fo rm alism  är e tt m ycke t fran sk t drag. ”F ö rtju sn ingen  i fo rm alism  är u ttryck  
fö r en  d jupgående tendens, redan  före struk tu ra lism en .” (D osse 1 9 9 2 ,1, s. 400.)

274



det svenska samhällets bokligt bildade klass skulle ha varit för liten och i för liten 
utsträckning fristående från staten för att tillåta utvecklandet av en distinktion som 
den i det franska samhället, där termen tycks ha haft den särskilda och socialt 
distinktiva innebörden att beteckna förmågan att tala över produkter av språkkonst. 
Det är möjligt att det svenska samhällets kulturellt dominerande skikt varit för litet 
för att stå emot krafter som under 1900-talet verkat för förändring.

Den senare tolkningen av likheterna över tid i det franska litteraturstudiet 
innebar att det relaterades inte främst till skolan utan till grupper i samhället. Men 
naturligtvis är relationen här dialektisk: en formalbildningstradition/skolans litte
raturstudium ger upphov till eller stöder en socialt giltig diskurs förankrad hos vissa 
grupper, vilken i sin tur har en så stark ställning att den kan upprätthålla den förra. 
Det höga värde som det nationella hade i en fransk skoldiskurs om litteratur även 
kring 1980, slutligen, kan kanske förklaras genom hänvisning direkt till de sociala 
hierarkiseringsprinciper som tycks gälla i det franska samhället, än idag. I en analys 
av en transnationell kultur i Frankrike och de sociala strider i relation till vilka den 
bör förstås, understryker Anne-Catherine Wagner (1997) att de dominerande 
klassernas makt fortfarande vilar på principer av väsentligen nationell karaktär. 
Hon urskiljer två stora fraktioner i en dominerande klass, en vars legitimitet vilar 
på börden och den långa tillhörigheten till en överklass och en annan vars legitimitet 
vilar på staten och dess konsekration av ett skolkapital. Den gemensamma nämna
ren för båda dessa hierarkiseringsprinciper är det nationellas betydelse, och den 
grupp som söker hävda ett transnationellt kapital av kulturella tillgångar utgör en 
dominerad motpol till båda dessa fraktioner. Dragen hos en skoldiskurs om 
litteratur under 1900-talet och bristen på förändring tycks bli begripliga när man ser 
till principer för social makt utanför skolan, men principer av skilda slag.

I slutorden kommer jag att reflektera något litet mera kring den styrande och 
begränsande makt över tanken som de texter för litteraturundervisning jag har 
granskat vittnar om, och också peka på områden som jag ser som angelägna för 
vidare forskning. Här nedan skall jag bara lägga fram en kort fundering kring arten 
av den sociokulturella återigenskapandeprocess som min undersökning har visat 
på, en som nu är väl förberedd.

Den relation som jag i första hand sökt komma till insikt om genom arbetet är 
den mellan ett område som är föremål för undervisning i skolan och en tidigare 
massa av mänsklig erfarenhet, ur vilken delar förmedlas till nästa generation. Det 
svar som undersökningen av skoldiskurser om litteratur har pekat ut är att relationen 
är sådan att de områdespecifika erfarenheterna är bara en del av, och själva 
indränkta av, andra erfarenheter och föreställningar. Går det att säga något närmare 
om vad det är som åter-skapas genom den pedagogiska process som skolinstitutio- 
nen-gymnasieskolan står för? Ett symboliskt kapital av innebörder, färgat av den 
specifika sociokulturella omgivningen, dess traditioner och rötter i vissa sociala 
skikt, tycks vara ett gott generellt svar. Jag tänker då bland annat på det genomslag 
som en mycket äldre bildningstradition tycktes ha i skoldiskurserna kring 1920. 
Men detta återigenskapade komplex av innebörder bör då rimligen ses just som ett
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kapital, vilket har bärare, och till sitt framtida värde och verkan bedömas i relation 
till makt och maktrelationer i det samhälle skolan utgör en del av. Det skulle då ge 
en ny belysning också av karaktären hos den svenska skoldiskursen kring 1980. 
Kanske handlar litteraturstudiet i gymnasiekolan där liksom i övriga fall ytterst om 
ett upprätthållande och återigenskapande av maktrelationer, och definitionen av ett 
symboliskt kapital är i Sverige kring 1980 bara en helt annan än tidigare, eftersom 
styrkeförhållandena mellan sociala krafter har förändrats.
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Slutord

Här i slutorden vill jag redovisa vad jag ser som ytterligare insikter från mitt arbete, 
ge ännu några reflektioner kring dess resultat och peka ut områden som jag mot 
bakgrund av dem ser som angelägna för vidare forskning. Insikterna rör text och 
litteratur som kulturella fenomen, inte skolan och dess tal om litteratur.

Att jämföra d e t ojämförbara
En utgångspunkt för mitt arbete var, att om man jämför material från skilda 
omgivningar kan man uppmärksamma skillnader hos det kulturella fenomen som 
studeras som annars lätt förbises. Så har också varit fallet, menar jag. Jämförelsen 
av texter för litteraturundervisning från olika tider och olika länder har givit insikter 
i sådana skillnader ifråga om skolans tal om litteratur. Men det material som har 
legat till grund för undersökningen är självt i allra högsta grad en kulturprodukt. Det 
är texter och språk jag har undersökt, och genom dem sätt att beskriva, tillskriva 
värde och tänka kring litteratur som med olika grad av medvetenhet kommit till 
uttryck i texter. Därmed är materialet i hög grad präglat av det sätt att se på och indela 
världen genom språket som är respektive kulturs -  och en neutral iakttagelse och 
jämförelse därför egentligen omöjlig. Det skulle kräva en tredje, utanförstående 
och neutral position hos forskaren.390 Denna inbyggda konflikt i en jämförande

390 Jfr  M ichel E spagnes artikel ”S ur les lim ites du com paratism e en h is to ire  cu ltu re lle” 
(■G eneses  17 ,1 9 9 4 , s. 112-121, h ä r re fe re rad  efte r C hris tophe C harle  1996) där fö rfa ttaren  
h ävdar a tt jäm fö ran d e  stud ier av tv å  ku ltu re lla  fö re tee lser m åste  innefa tta  e tt tertium  
com paration is, e tt gem ensam t analysraster som  g ö r en jäm fö re lse  m öjlig . M en  detta  
g em ensam m a tred je  tenderar att bli en  u rvattnad  uppsättn ing  term er, som  d å lig t gö r reda  för 
det ku ltu re llt specifika , e ftersom  d e t sp råk  m ed  h jä lp  av v ilke t ku ltu re rna  u ttrycker sig 
indelar verk ligheten  på  o lika  vis.
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metod har varit märkbar under arbetet: det har varit svårt att gå från den ena 
kontexten och språket till det andra. I synnerhet har det varit svårt att översätta de 
insikter jag fått om särdrag i franska texter för litteraturundervisning och den 
franska skolans tal om litteratur till påståenden formulerade på svenska. Ett 
exempel är det jag har talat om som formalbildningstraditionen. La formation de 
Vesprit är helt enkelt ett begrepp som är mycket starkt kulturellt indränkt och 
klipper ut verkligheten på ett annat vis än det svenska formalbildning, och det är 
mycket svårt att redogöra för tänkesätt som hör hemma inom den traditionen på ett 
vis som motsvarar den förståelse man har när man ”tänker på franska”. Den insikten 
räknar jag som ett värdefullt resultat av arbetet.

Litteratur -  ett socialt faktum
Försöken att belysa litteraturbegreppet har lett till andra insikter. Det som jag först 
tar upp här nedan rör inte bara text och litteratur utan är ett generellt problem inom 
kulturvetenskaplig forskning: struktur kontra historia, eller oförenligheten mellan 
ett strukturellt och ett historiskt angreppssätt. I övrigt handlar det om insikter som 
är en följd av närläsningen av en stor mängd antologiserade texter från olika tider 
och kulturer och arbetet med att klassificera dem med hjälp av dimensionerna 
fiktion-fakta och konst-ickekonst. De kan kanske sammanfattas som insikter i 
vilket oerhört sammansatt och intrikat fenomen överföringen av erfarenhet till text, 
textbyggandet och textavläsningen, det som kan kallas det litterära fenomet, utgör. 
Sammantagna utgör de, menar jag, ett stöd för uppfattningen att litteratur faktiskt 
först och främst är just -  ett socialt faktum.

Att angripa ett historiskt material med moderna tankeverktyg

Eftersom de undersökta antologierna till stor del bestod av äldre texter innebar det 
valda tillvägagångssättet att ett modernt raster lades över ett antal texter vilka 
troligen ursprungligen skrevs in i, och lästes i relation till, en annan litteraturupp
fattning. Accepterandet av distinktioner som i den mån de har giltighet bara har en 
relativ, tidsbunden sådan som utgångspunkt för klassfikationen innebar att analys
redskapen sökte fånga en viss struktur -  men det är något som gör det omöjligt att 
fånga historiska förändringar i ett material. Denna grundläggande tvetydighet i ett 
strukturellt angreppssätt är lätt att förbise när materialet som här är meningsfullt och 
ytligt sett ahistoriskt till sin karaktär: mening och kunskap bunden i skrift. 
Angreppssättet fångar varken historiska förändringar i ett studerat material eller de 
förändringar som skett i människors sätt att uppfatta det. Det är en tvetydighet som 
finns i all forskning som söker redogöra för ett historiskt, meningsfullt material med 
hjälp av moderna tankeverktyg. De kategorier eller glasögon med hjälp av vilka 
forskaren söker förstå det undersökta är inte de som då levande människor använde 
sig av för att förstå ”samma sak”, och redskapen kommer inte åt de historiska 
förändringar som ägt rum.
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Konsten att berätta en historia

En del av svårigheterna vid arbetet med att bedöma äldre prosatexter kan säkert 
förklaras med hänvisning till att texterna skrevs vid en tid då fiktion-faktadimen- 
sionen inte hade samma status som nu som särskiljande drag ifråga om texter. En 
annan insikt gäller emellertid konsten att berätta som en grundläggande företeelse, 
bortom distinktioner som redogörelse för något som verklighen har hänt kontra 
fiktiva berättelser eller ens text kontra tal.

”När han äntligen kom fram till skogsbrynet stannade han till. Han undrade om 
han verkligen skulle gå vidare. Då ...”

Detta skulle nog kunna vara några rader ur en roman -  en thriller till exempel. 
Men det kan lika gärna vara Erik som berättar om något som hände på älgjakten, 
något som han inte själv har varit med om men som han vill återge på ett levande 
vis.

I den korta texten redogörs först för ett yttre skeende. Därpå avbryts redogörel
sen och en inblick ges i huvudpersonens psyke. Åhörarens/läsarens och huvudper
sonens tid sammanfaller för ett ögonblick. Därpå tar berättelsen fart igen, något 
oväntat sker. Trots att texten skenbart är mycket enkel finns här en klart urskiljbar 
och effektiv berättarteknik. Både verklighetsredogörelse och fiktion kan läggas till 
rätta, och har historiskt sett lagts till rätta, för att gripa tag i, fängsla och övertyga 
en åhörare. Och att lägga till rätta för att åstadkomma avsedd effekt innebär att man 
använder sig av bestämda tekniker eller grepp, grepp och tekniker som i många fall 
är gemensamma för konsten att på ett fängslande sätt redogöra för något som 
verkligen har hänt och konsten att skriva en fiktiv berättelse, liksom för såväl 
muntlig som skriftlig berättarkonst. Till exempel används ofta som i exemplet ovan 
den allvetande berättarens perspektiv, där berättaren har en närhet till och kunskap 
om skeendet som egentligen är orimlig om man gör anspråk på att redogöra för 
något som verkligen har hänt, men som har hänt någon annan än den som berättar. 
Återgivande av dialoger i direkt tal är ett annat vanligt sätt att levandegöra en 
situation eller händelse -  medan det som har kallats svävande framställning 
(”Skulle han verkligen gå vidare?”) däremot är en utpräglat litterär teknik.

En god historia kan också kännetecknas av fart och berättarglädje eller tvärtom 
av väl avvägd utdragenhet, en väl berättad historia bör ha en lämplig inledning och 
avslutning osv. Ett visst tempo och en viss berättelsestruktur är nödvändiga inslag 
i en berättelse, och kriterierna för en väl berättad historia är oberoende av om 
historien har sin grund i direkt erfarenhet eller ej. Den gamla, från retoriken 
härstammande franska skolgenre som kallades narration är ett tidigt exempel på 
formaliserade insikter i konsten att berätta.

Det fiktiva jaget

Förekomsten av dessa retoriska grepp gör att så snart berättelsen sker i första  
person istället för tredje blir det mycket svårt att avgöra om texten främst avser 
att redogöra för en verklighet eller ej. Då finns inte längre något som talar för att 
berättaren har alltför stor förtrogenhet med skeendet för att det skall kunna röra
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sig om en verklighetsbeskrivning. När ett jag finns med i texten är både 
berättande, beskrivning och psykologisk analys av det egna jaget fullt rimliga 
som redogörelse för en verklighet. Ett exempel ur materialet är det självporträtt 
av La Rochefoucauld som ingår i Des Granges antologi:

Jag  ä r av  m edellängd  och  sm id ig t och  välp ropo rtionerlig t byggd . M in  hy är m örk  
m en  täm ligen  jäm n ; pannan  är hög  och  någo rlunda b red ; ö gonen  svarta, sm å och 
d jup t liggande (...) Jag  har få tt h ö ra  a tt ja g  har lite t fö r m ycke t haka; ja g  tittade  m ig  
nyss i spegeln  fö r a tt se  e fte r h u r d e t egen tligen  ä r m ed  det, och ja g  vet in te  om  det 
stäm m er e lle r ej. (...)
Jag  h a r någo t dyste rt och  sto lt i ansik tsu ttrycket: det få r  de  flesta  m änn isko r att tro 
att ja g  ä r  fö rak tfu ll fastän  det in te  alls ä r så. Jag  h a r m ycket led ig  hålln ing , till och 
m ed  lite t fö r ledig  -  ja g  g estiku lerar m ycket när ja g  talar. S å tro r ja g  alltså, he lt naivt, 
att ja g  är skap t till d e t yttre, och  ja g  tro r att m ina  upp fa ttn ingar in te  ligger lång t från  
de t sanna. Jag  k om m er att v ara  lika  verk lighe tstrogen  i de t som  återstå r av porträtte t, 
ty  ja g  har studera t m ig  tillräck lig t fö r a tt k än n a  m ig väl, och  ja g  k om m er a tt vara  både 
d järv  nog  att fr itt b e rä tta  om  vad  ja g  kan  ha  av  goda  egenskaper och  upprik tig  nog 
a tt öp p e t tills tå  m in a  fe l.391

Texten ovan är skriven med hjälp av ett enkelt med ändå effektfullt språk och det 
är helt omöjligt för en utomstående att avgöra hur mycket som är uppriktig 
självanalys, och alltså har direkt referens till en verklighet, och hur mycket som 
eventuellt är ”fiktion”, tillrättalagt för en effekt, en publik och en genre. Men blotta 
företaget att presentera sitt eget yttre och inre på det väl avvägda, medvetet 
uppbyggda sätt som La Rochefoucauld gör, pekar mycket starkt mot ett litterärt 
företag, en genre inom det konstområde som har språket som material. Porträtt, 
inklusive självporträtt, var mycket riktigt också en etablerad genre inom den 
franska 1600-talslitteraturen.

Jag-berättandet och det fiktiva jaget har varit föremål för intresse från litteratur
teoretiker och från litteraturforskare inom den riktning som intresserar sig för just 
berättartekniker och ”the implied author”. Det utgör ett väl belyst område. Analyser 
av det slaget tar emellertid verken i sin helhet som utgångspunkt och bedömer 
enskilda drag i texten utifrån denna helhet. Wayne Booth säger t.ex. om Montaignes 
Essäer, som är en text av samma grundtyp som La Rochefoucaulds nyss citerade 
självporträtt, att

... i f  w e look  c lose ly  at the ’M o n ta ig n e ’ w ho em erges from  these com pleted  pages, 
w e canno t help  re jec ting  any sim ple d is tinc tion  be tw een  fic tion  and  b iography  or 
essay. T he M onta igne  o f  the bo o k  is by  no  stre tch  o f  the im ag ination  the real 
M on ta igne , pouring  h im se lf onto  the page  w ithou t regard  fo r ’aesthetic  d is tan ce ’. 
D esp ite  h is end lessly  repeated  c la im  to ’p resen t m e to  y o u r M em ory, such  as I 
natu rally  a m ’ (II, 718), w e find  h im  o ften  confessing  to  se lf-transfo rm ations. Phrases 
like ’ as far as a respec t to  the pub lic  has perm itted  m e ’ are to  be found  in a lm ost every  
s ta tem en t o f  h is in ten tion  to portray  h im self. [Så fö lje r några  c ita t från  del II och III

391 M orceaux choisis... 1917 s. 443-444 .
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av essäerna.] C url and  ad ju s t h im se lf he certa in ly  does: w e need  no research  in to  the 
fac ts  o f  h is life  to know  it, w e w ho have learned  to  read  beh ind  the cu rling  and  
ad justing  o f  the se lf-conscious narra to rs o f  P roust, G ide, H uxley, and  M ann.
It is th is crea ted  fic tional charac te r w ho  pu lls  the scattered  though ts together.392

Booth tillskriver alltså det fiktiva jag som träder fram ur ”these completed pages” 
en avgörande funktion för verket som helhet -  det är det som håller ihop verket, med 
dess spridda tankar och kommentarer -  och ett stöd för att det rör sig om ett 
tillrättalagt, fiktivt jag finner han i att författaren, sett i verket som helhet, ”nästan” 
alltid tillägger att han inte porträtterar sig själv helt utan restriktioner. Det som blir 
tydligt här är, inte författarfunktionen utan vad som kan kallas verkfunktionen: 
urskiljandet av något som verket i sin helhet är grundläggande för analysen och 
tillskrivandet av en viss status för utsagorna. Om en text bara är ett utdrag ur en 
större ”helhet” blir i vilket fall sådana överväganden inte möjliga.

Litteratur som ett andra gradens teckensystem

Omvandlandet av erfarenhet till ord och text är en grundläggande symbolisk aktivitet. 
Men det finns också en symbolskapande aktivitet av andra graden, en som har den 
första nivån som grund. Litteraturteoretiker som Roland Barthes, Tvzetan Todorov 
och Gérard Genette ser all litterär aktivitet som en teckenskapande aktivitet av andra 
graden: litterära texter utgör ett symbolsystem som är sekundärt i förhållande till det 
primära språkliga systemet. Men vissa litterära genrer, som satir och allegori, utgör 
särskilt tydliga exempel på det de talar om. Satiriska och allegoriska texter spelar helt 
uppenbart hela tiden på två plan, det som faktiskt utsägs och det som texterna ”i själva 
verket” refererar till. På grundvalen av ett första teckensystem, det vanliga språket och 
dess sätt att referera, byggs ett andra system upp. Där står, som i Dalins Sagan om 
hästen, ordet ”Grålle” för ”häst”, men den nya helheten ”Grålle”/”häsf ’ refererar till 
någonting annat, landet Sverige. Den sortens texter illustrerar speciellt väl både 
traditionens och förförståelsens betydelse för uppfattningen av en text och svårighe
ten att skilja texter längs en fiktion-faktadimension. En läsare med tillräckliga 
förkunskaper eller stor läsvana vet, eller kan ana sig till, att en allegorisk eller satirisk 
text handlar om något annat än det den tycks handla om.

Jag  känner en fru , som  alldeles skäm m er b o rt sin  dotter. (D ock, m in  k ära  läsare , vi 
kän n a  väl m er än en .) S tackars flicka, d e t g ö r m ig så  on t om  henne, ty  hon  är av 
natu ren  så täck , så ljuv lig , så  snäll och  så hu rtig  som  tro ts någon  av sina likar; m en  
igenom  gum m ans tvång , vård slö shet och  dårskap  är hon  nu, det a rm a barnet, så 
obehagelig , så  fjo llig , så  dum  och  så öm kelig , a tt om  ja g  in te t kan  överta la  den  gam la  
till m era  fö rstånd  i de tta  m ål, så  b lir  flickan  ett avskrap  i stä lle t fö r en  skönhet. (...) 
H on  är skön , m en  m odren  fö rs tå r sig in te t på  natu rlig  skönhet u tan  vanskapar henne 
m ed  sm ink  och  franska  flugor, ja  så främ m ande fläckar, tillsa tse r och  tv ån g  h a r ja g  
sett på  den  arm a flickan , a tt ja g  in te t v e t om  de äro  greska, rom erska  e lle r ty s k a .393

392 B ooth  1961, s. 228.
393 U r D en svenska A rgus (O lo f von  D alin ) 1733, n r 45. C itera t från  Ö versik t av  svenska  
litteraturen  del 1, s. 182.
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T rodde ni alltså, sade h o n  [skatan], a tt den sto ra  ö rnen  v a r vår härskare?  D et ä r  ni 
m änn isko r som  inb illa r e r  det, e ftersom  ni lå te r de största, starkaste  och grym m aste  
av  e ra  kam ra te r b efa lla  och  som  d um bom m ar d ö m er allt e fte r e r  sjä lva och  tro r att 
ö m en  b efa lle r över oss.
M en v å r p o litik  ä r  en  annan, ty  v i v ä lje r b ara  de svagaste , m ildaste  och  frid sam m aste  
till kungar, och ändå by te r vi u t dem  tv å  gånger om  året. Vi v ill ha  dem  svaga fö r att 
även  den  m inste  som  de g jo rt någo t o rä tt skall kunna  häm nas p å  dem ; v i v ä lje r dem  
m ilda  fö r att de in te  skall ha ta  e lle r b li ha tade  av någon , och  vi önskar härskare  m ed 
frid sam  läggn ing  fö r a tt undv ika  krig , e tt m edel fö r a lla  o rä ttv iso r .394

Distinktioner som fiktion kontra verklighetsbeskrivning blir här irrelevanta: genom 
fiktionen gisslas eller beskrivs en bestämd verklighet -  men vilket av de två skall 
tillmätas den största vikten? Och hur kan egentligen den åsikten rättfärdigas, att det 
i dessa fall i mycket högre grad än ifråga om vanlig fiktionsprosa handlar om referens 
till en verklighet? I ingetdera fallet har utsagorna direkt referens till en utomspråklig 
verklighet, och både novell, satir och allegori använder sig av specifikt litterära grepp 
och traditioner i sin omgestalning av erfarenhet till text.

Litteratur -  ett socialt faktum

Bland de verk som nu förs samman som romaner ryms texter av så olika karaktär 
som Dickens komiska berättelse Pickwick-klubbens efterlämnade papper, Tolstojs 
Anna Karenina, de som brukar ses som representanter för sydamerikansk magisk 
realism, Claude Simons romaner och Per-Olof Enquists dokumentärroman Legio
närerna.

En sammanfattande slutsats från brottningen med komplexiteten hos enskilda 
texter blir denna: den sociala konstruktionen, i form av accepterade distinktioner 
och genrer med inlärda och accepterade läsesätt och förståelseformer, tycks vara 
fundamental för det litterära fenomenet och kategorin text överhuvudtaget. Erfa
renheter förvandlas till text. Textbyggandet blandar självklart element och över
skrider regler. Texten läses sedan på ett visst vis, ses som av ett visst slag och 
uppfattas på ett visst vis huvudsakligen på basis av de preetablerade genrer och 
traditioner som finns och som gör det naturligt att behandla den på det viset, inte 
på grund av faktiskt kännetecknande drag -  varken historiska eller transhistoriska 
-  hos grupper av texter, vilka skulle kunna motivera sammanförandet och uppfatt
ningen. Läsningen sker hela tiden inom givna ramar och störs normalt inte av 
grubbel över vilka anspråk texten har. Vilka anspråken är framgår av genrer och 
genreförväntningar. Moderna sanningsanspråk kan till exempel sägas finnas in
byggda i avhandlingen och forskningsrapporten som genrer.

Den slutsats jag drar efter min läsning av antologitexterna är alltså att det som 
vi kallar litteratur framför allt är ett socialt faktum, i den primära, durkheimianska 
meningen ”un fait de croyance et d’opinion” (Todorov 1987) som gjorts tvingande 
i och av ett samhälle. Eller, med en annan terminologi, att litteratur är ett faktum som

394 U r C yrano  de B ergerac: H istoire com ique des É ta ts e t E m pires du Soleil (1656); i 
L agarde-M ichard : XVII:e siécle , s. 79.
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hör till le discours, till la parole, inte till la langue. Det skulle i så fall förklara våra 
svårigheter att ge tillfredsställande svar på frågan om vad litteratur är. Det betyder 
att det är utsiktslöst att försöka urskilja gemensamma egenskaper hos alla de 
produkter som vi är vana att se som litteratur, egenskaper som skulle rättfärdiga att 
de förs till en och samma kategori. I ett samhälles aktuella litteraturbegrepp ryms 
föreställningar som hänför sig till en uppsättning kanoniserade verk från en mycket 
lång tidsrymd, och som kanske inte har annat gemensamt än just den sociala 
konsensus som finns kring dem.

Makten över tanken
Att skolans tal om litteratur är ideologibemängt och färgat av en sociokulturell 
omgivning är ett konstaterande som kan fördjupas och vidareutvecklas på olika vis. 
För mig har konstaterandet -  och läsningen av texterna för litteraturundervisning 
som lett till det -  bland annat inneburit att jag kunnat ge en mycket tydlig innebörd 
åt en formulering som har kallats en av läroplansjargongens plattityder, en formu
lering som kan betyda vad som helst:395 ”Kunskapsförmedlingen sker alltid i ett 
socialt sammanhang, där attityder och tysta kunskaper blir en del av det eleverna 
lär sig lika mycket som det teoretiska innehållet”.396 Den citerade formuleringen 
avser nog i första hand klassrumssituationen, den innebörd jag ser gäller en relation 
på en ”högre” nivå i en läroplan. Men innebörden är densamma.

Jag menar att den styrande och begränsande makt över tanken som inte bara 
texterna för skolbruk utan också de texter av annat slag jag har läst så tydligt vittnar 
om, och som jag i brist på bättre begrepp har kallat för ideologi, är något som ur 
samhällsvetenskapligt perspektiv är centralt och värt att söka förstå bättre. Det 
kräver dock såvitt jag förstår ett teoretiskt perspektiv där makten över medvetandet 
kopplas till bärare av makt, aktörer. Den sociokulturella omgivningen, och därige
nom maktförhållanden i de kontexter mina skoltexter härstammar från, skulle 
kunna undersökas närmare med hjälp av en sociologisk begreppsapparat. Kanske 
skulle det kunna redogöra för både likheterna -  nationalismen -  och olikheterna -  
den intellektuella strävan; ”förberedelsen för livet” i det franska materialet -  i 
texterna från början av 1900-talet? Ideologibegreppet, som jag här har använt bara 
i den vaga betydelsen ”tänkande som redan är böjt mot handlande och färgat av en 
viss omgivning”, kan naturligtvis också skärpas och fördjupas.

Ett sätt att göra reda för makten över tanken som jag känner sympati för är det som 
Kristina Boréus presenterar i sin avhandlings slutdiskussion.397 Det utgår från att en 
aktörs makt är ett resultat av positionen i en struktur, en struktur i vilken språk och 
ideologi kan ingå. Maktens fält innefattar aktörer, resultat av deras olika strävanden, 
sociala relationer, innovationer i produktivkrafter och teknik, med mera. Aktörers 
position i kraftfältet påverkas av förändringar på andra håll i det, och sådana 
förändringar kan vara förändringar i rådande idéer. Dessa idéer, föreställningar,

395 H åkan  A rv idsson  i S venska  D agb lade t 24 okt. 1995.
396 Jan  H ylén  i S venska  D agb ladet 23 okt. 1995.
397 B oréus 1994, s. 311 ff; u rsp rung ligen  fram fö r allt från  S. R . C legg  1989.
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system av föreställningar eller institutioner kan få en mycket viktig roll. De kan 
fungera som en ”obligatorisk passage”, dvs. så att regler för handlandet, formuleran
det av strategier och förslag, prövas i den obligatoriska passagen och böjs efter den. 
Jag tror att nationalismen och demokratin skulle kunna beskrivas i termer av 
”obligatorisk passage” i Sverige vid början av seklet respektive kring 1980 .

Så länge inte aktörers kontroll över den obligatoriska passagen också har utretts 
närmare, tycks det mig emellertid som om detta sätt att beskriva makten över tanken 
huvudsakligen är ett sätt att tala, ett nytt sätt att säga ”ideologi”. Det finns alternativa 
sätt att tala om detta som styr och sätter gränser för vårt medvetande och dess sociala 
bestämningar. De innebär inte omedelbart teoretiska perspektiv och möjligheter till 
förklaring, men ger ändå en förståelse av vad det handlar om. Låt mig nämna ett par. 
Marianne Alopaeus har talat om det som ”det offentligas fluidum”. Det är vad som 
är möjligt att ta allvarligt som bestämmer litteraturens utseende under en epok, 
menar Horace Engdahl i en kulturartikel. Löften och löftesbrott, trohetsbrott, 
försakelse togs under 1800-talet på allvar. Mindre allvarligt var döden, fattigdo
men, sexuell avhållsamhet. Det är ett sätt att beskriva litteraturens sociala bestäm
ningar på, och på samma vis kan man naturligtvis beskriva de sociala bestämningar
na av litteraturuppfattningen i skolan och innehållet i andra skolämnen: de bestäms 
av vad som under en viss epok är möjligt att ta allvarligt. Gud och fosterlandet var 
allvarligt i Sverige kring 1920 men inte kring 1980, miljö och rasism är allvarligt 
vid 1900-talets slut men var det inte vid dess början.

Hur förstå bättre?

Både ovan och i kapitlet Den korta historien: Sverige har jag antytt områden inom 
vilka vidare forskning enligt min mening är angelägen: forskning kring makten 
över tanken som relaterar den till aktörer och sociala grupper; forskning som 
fokuserar förändringar i läroplaner och läroplanstänkande. Det är stora, allmänna 
och därtill ”svåra” områden jag pekar ut, men båda är problemområden som jag 
utifrån min brett anlagda undersöknings resultat ser som centrala. Det första av dem 
har också direkt relevans för frågan om en ”samhällelig litteraturuppfattning” som 
jag diskuterade i del tres avslutande kapitel. Vad gäller snävare definierade 
forskningsuppgifter med direkt syftning på litteraturstudiet och de omgivningar jag 
har undersökt är det tre uppgifter jag skulle vilja lyfta fram. Resultaten i min 
undersökning rör av skolinstitutionen accepterade diskurser om litteratur; utifrån 
det har slutsatser dragits om litteraturstudiets potentiella funktioner och relation till 
en omgivning. Studier av vad som sägs och sker i klassrummen under modersmåls- 
lektioner innebär att man kommer närmare en faktisk överföring av erfarenhet, 
faktiska funktioner hos litteraturstudiet och en förståelse av komplicerade samman
hang. Den långa, starka traditionen i Frankrike och den makt över tanken den 
representerar kan förmodligen belysas med hjälp av sociologiska analyser av den 
centrala skolinspektörskåren, av lärarkåren och lärarutbildningen. Slutligen skulle 
troligen en granskning av utvecklingen i Frankrike under slutet av 1980- och 1990- 
talet vara fruktbar ur perspektivet tradition kontra förändring. Nya styrdokument
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och kursplaner för gymnasiets modersmålsämne kom under 1980-talet, där ”den 
resonerande användningen av språket” har lyfts fram till första plats, och den 
grundskolereform som började genomföras under andra hälften av 70-talet får 
under 1990-talet rimligen effekter på gymnasiestadiet.

Litteratur och social väv
En skillnad mellan den svenska skolans tal om litteratur 1920 och 1980 som är värd 
att lyfta fram därför att den uttrycker en djupgående skillnad i förhållningssätt, är 
relationen till ett kulturarv. Det kulturella arvet gällde 1980 till skillnad från sextio 
år tidigare ett mänsklighetens arv, dvs. var ett bredare och främst västerländskt 
sådant. Men den mest intressanta skillnaden är en annan. Vid början av 1900-talet 
var ärvandet en självklarhet, det ingick i en icke genomlyst process som innebar 
umgänge med äldre tider och dess kultur. Kring 1980 var det däremot benämnt, som 
just överlämnandet av ett arv. Det var något en talande stod utanför, vände sig om 
mot och talade om. Jag tror att detta är ett exempel på den modernitetens allt större 
genomslag i vardagsvärlden, den genomlysning av vår egen värld och den friställ
ning från sammanhang som ett antal kulturanalytiker (t.ex. Thomas Ziehe 1992) har 
behandlat. När Dominique Maingueneau (1995) jämför nutida fransk diskursana
lys med den 25 år tidigare gör hon en reflektion som utgör en parallell genom sin 
betoning av det moderna samhällets självreflexivitet: skillnaderna ligger inte bara 
i de teoretiska perspektiven, utan i samhällets relation till sina egna diskursiva 
produkter. I en allmän självreflexivitet vänder sig samhällets institutioner mot sina 
egna och andras utsagor för att analysera dem, så att inte bara talandet utan också 
undersökningen av det numera utgör en dimension av den sociala verkligheten.

Litteraturen och dess roll i den sociala väven, då?
Den väsentliga funktionen hos det litteraturstudium under antiken som Marrou 

(1981) har beskrivit var rimligen en kulturellt sammanhållande sådan. En kanon av 
författare och texter att studera etablerades tidigt: samma texter lästes och blev 
gemensamma för en bildad samhällsgrupp både i nutiden och över tid. Läsningen av 
latinska och grekiska texter i den europeiska lärda skolan hade samma karaktär och 
samma funktion. Det franska litteraturstudiet innebar kring 1980, liksom det svenska 
kring 1920, fortfarande att ett väl sammanhållet kulturellt arv överlämnades från en 
generation till en annan. Texterna och deras innehåll kunde fortsätta att leva i 
människors medvetande, och läsningen fungerade liksom tidigare på en och samma 
gång socialt särskiljande och socialt sammanhållande. I Sverige hade däremot kring 
1980, samtidigt som ett västerländskt kulturarv uttalat var föremål för omsorg, dessa 
traditionella funktioner hos litteraturstudiet rimligen till största delen försvunnit. 
Litteraturstudiet fungerade inte särskiljande, men inte heller sammanhållande, och 
inga texter återskapades systematiskt över tid. Gemensamma texter fungerar som 
band mellan generationerna i ett samhälle, och när skolan inte längre överlämnar ett 
förråd av gemensamma texter blir dessa band svagare, om de inte stärks på annat sätt. 
Allt talar för att de inte har gjort det: brottet ifråga om litteraturstudiets traditionella 
funktioner är nog ännu ett exempel på friställningen inom moderniteten.
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Själv ömrpar jag också något för texterna, där erfarenheten inte kan skiljas från 
den form de stöpts i. Texterna dör, eller blir medel för en distinction som inte längre 
har någon annan social funktion än den särskiljande. De sista orden i slutorden skall 
därför vara litterära.

De är hämtade ur dikten Glädjen att skriva, i Wislawa Szymborskas diktsamling 
Utopia. Alla de tidigare orden har ytterst sitt ursprung i en förundran inför ord och 
text, deras makt, bestämningar och funktioner.

Vart springer det skrivna rådjuret genom den skrivna skogen? (...)
Det står på fyra ben, lånade från sanningen, 
och spetsar öronen under mina fingrar.
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Sommaire

Le but que s’est proposé ce travail de thése est le suivant: contribuer å une meilleure 
compréhension du discours de 1’école sur la littérature; de la place que tient ce 
discours dans un processus de transmission d’ une expérience humaine au sens large 
du terme d’une génération å l’autre. II se sert å cette fin, dans 1’étude principale, de 
1’analyse comparée de textes destinés å 1’enseignement littéraire dans le cadre de 
l’enseignement de la langue matemelle dans deux pays, et å deux époques 
différentes. Le niveau scolaire est celui du lycée, les deux pays concemés la Suéde 
et la France, les périodes de 1920 et 1980. Dans 1’analyse, les centres d’intérét sont 
la conception de la littérature et la fonction potentielle des études littéraires. Un des 
instruments d’analyse est la distinction faite entre textes primaires, littéraires, et 
textes secondaires. Dans une seconde partie de la thése, les résultats de l ’étude 
principale sont le point de départ d’un deuxiéme temps de 1’analyse. Lå, une 
relation de ce discours å l’école et å la société est tracée. Dans cette seconde partie 
1’analyse est guidée par des notions provenant des théories de reproduction 
culturelle.

Le point de départ du travail est 1’hypothése que la présence d’un discours sur les 
textes littéraires å 1’intérieur de 1’institution éducative contribue å la reproduction 
des théories et perceptions sociales concemant la littérature -  c ’est-å-dire ce qui est 
considéré comme de la littérature et les raisons de ces choix -  mais aussi plus 
généralement å la reproduction des représentations et des valeurs d ’une société. Ce 
dernier point appuie 1’hypothése selon laquelle une conception de la littérature 
discemable å travers le discours de 1’ école dit aussi quelque chose d’ une conception 
de la littérature plus généralement valable, et socialement dominante.

L’analyse d’une notion de la littérature modeme est esquissée qui voit son 
organisation interne comme un champ traversé par deux axes ou dimensions, servant
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å distinguer å 1’intérieur du champ des produits symboliques désigné par le terme 
littérature quatre sous-champs de caractére différent. L’un de ces axes est celui 
représenté par la distinction fait/fiction, 1’autre celui représenté par la distinction art/ 
non-art. L’analyse est suivie par un compte rendu des résultats d’une étude des 
transformations socio-historiques subies par la notion de littérature en Occident, 
fondée surtout sur des sources secondaires. Ensuite, la notion de reproduction 
culturelle est discutée; 1’étude de l’histoire de la notion de littérature ayant montré å 
la fois d’importantes transformations et la persistance d’un noyau de sens. Les 
théories dites de reproduction culturelle de Basil Bernstein, Pierre Bourdieu et Ulf P. 
Lundgren sont discutées de deux points de vue: dans quelle mesure font-elles une 
distinction entre une reproduction sociale et une reproduction culturelle? dans quelle 
mesure permettent-elles de rendre compte non seulement d’une reproduction,Tnais 
aussi des transformations?

Dans 1’étude principale, les textes figurant dans les anthologies scolaires les plus 
répandues au lycée å 1’époque sont d’abord analysés au regard de la notion de 
littérature qu’ils représentent. Pour la France, ce sont les Morceaux choisis des 
auteurs frangais du moyen åge å nos jours de Charles-Marc Des Granges et Les 
grands auteurs frangais du programme de Lagarde et Michard. Les instruments 
d’analyse sont pris dans l’analyse de la notion de littérature présentée plus töt. Les 
résultats font apparaitre de grandes différences d ’un pays et d ’une époque å 1’autre. 
Ce n’est que dans 1’anthologie suédoise modeme que le choix de textes correspond 
å une notion de littérature ou la distinction fait-fiction est importante. Dans cette 
anthologie, la notion de littérature est aussi élargie de maniére å inclure des textes 
de fiction généralement jugés de rang inférieur. Dans 1’anthologie frangaise des 
années vingt, prés de la moitié des textes sont des textes de prose non fictive (prose 
descriptive). Dans 1’anthologie frangaise modeme, ces textes ne sont pas aussi 
nombreux, mais représentent néanmoins environ vingt pour cent du total. Le 
principe historique ayant guidé la sélection ne semble que dans un seul des cas 
pouvoir expliquer la quantité de textes n’appartenant pas au champ défini comme 
celui des textes littéraires par excellence.

Ensuite, la sélection et l’organisation des textes primaires, le métadiscours 
représenté par les manuels d ’histoire littéraire et les textes indiquant une exploita
tion pédagogique des textes primaires sont analysés du point de vue de la 
conception de la littérature et des fonctions potentielles de 1’étude des textes 
littéraires. Un premier résultat de cette analyse est que la sélection des textes 
primaires, avec la structuration et l ’organisation qui leur ont été imposées, le 
métadiscours des textes secondaires et les textes proposant une certaine maniére 
d’étudier les textes primaires semblent faire partie d ’un seul et méme discours sur 
la littérature, guidé par des principes communs.

La conception de la littérature n’est la méme ni dans les deux pays, ni aux 
différentes époques. Vers 1920, les ressemblances dans la conception de la 
littérature étaient pourtant considérables dans les deux pays. Dans les deux cas, 
1’héritage et la nation sont les principes fondamentaux organisant un discours sur 
la littérature. Les similitudes sont encore plus grandes en ce qui conceme la France
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pour les deux périodes étudiées. Par contre, pour la Suede, les differences entre 
1920 et 1980 sont radicales.

Vers 1920, en Suede, la distinction nationale-non nationale est la distinction 
primordiale pour séparer littérature et non-littérature. Indépendamment de la 
dimension fait-fiction, les textes littéraires reflétent souvent des scenes et des 
figures d ’ une histoire nationale. Ces textes sont structures et organisés d ’ apres leurs 
auteurs, une chronologie et les périodisations d’une histoire littéraire, la sélection 
pratiquée dans un discours littéraire faisant å cet égard paralléle å un métadiscours 
d ’histoire littéraire nationale des textes secondaires. L’élément prépondérant dans 
la conception de la littérature du métadiscours est aussi 1’élément national: la 
littérature comme une valeur inhérente å une culture nationale, ou un bien commun 
de la nation. A 1’intérieur de ce cadre plus général, les oeuvres littéraires sont vues 
comme reflétant 1’étre ou le génie d’un auteur, une époque et des caractéres 
spécifiquement nationaux. L’ auteur et son oeuvre ne font qu ’ un, et dans 1 ’ explication 
et dans 1’appreciation de la littérature.

II en est de méme en France, mais avec les différences suivantes: 1’héritage 
culturel national est un héritage ayant le poids d ’une longue tradition et pourtant 
dans son entier présent å 1’époque actuelle. Les textes de prose non fictive tiennent 
une grande place parmi les textes transmis. Le genre est un principe d ’organisation 
des textes primaires faisant concurrence aux autres, et les textes sont des extraits tres 
courts des oeuvres. Dans la mise en perspective des textes, l ’on trouve å cöté de la 
perspective nationale une certaine dose d’universalisme et un élément important de 
ce qui peut étre considéré comme une conception rhétorique de la littérature, selon 
laquelle la littérature est le résultat de 1’adaptation parfaite entre une forme et un 
contenu. Le public est un facteur pris en considération pour expliquer la littérature. 
Tous ces demiers traits peuvent étre vus comme illustrant 1’ aspiration intellectuelle 
qui est un élément discemé dans le discours fran§ais sur la littérature å cette époque, 
dans la maniére proposée d’étudier les textes mais aussi ailleurs.

Vers 1980, la conception de la littérature reflétée dans un discours scolaire 
fran9 ais n ’avait pas subi de changements profonds. La sélection et 1’organisation 
des textes primaires sont tres similaires, ainsi que la sélection et 1’organisation 
d ’une matiére dans un métadiscours. Le caractére des textes transmis, une suite de 
grands textes, produits par de grands auteurs nationaux, est pourtant plus accentué 
qu’ avant, ainsi que leur caractére d ’ illustration d’ un métadiscours sur la littérature. 
L’auteur est maintenant, et de loin, le facteur le plus important pour expliquer la 
littérature, 1’ universalisme conceme la littérature en tant qu’ expression de 1’Homme 
et reflet de 1’Homme, et les oeuvres littéraires sont per?ues comme des créations 
d’un art littéraire.

En Suéde, le discours scolaire n ’était vers 1980 centré ni sur la nation, ni sur un 
héritage. Interrelations entre les hommes, pluralisme et éducation sociale sont les 
principes organisateurs d ’un discours discemés. Par ”littérature”, on entend des 
textes du monde entier et surtout des textes nouveaux, méme tres récents. II s’agit 
avant tout des textes de fictionforts, porteurs d ’une intense charge émotionnelle. Ils 
ne sont plus qu’en partie structures et organisés d’apres leurs auteurs et une
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évolution historique, d’autres principes faisant concurrence aux premiers; notam- 
ment une organisation d’ apres le contenu des textes. Celui-ci est souvent un contenu 
proche du monde des éléves, axé sur divers conflits et des phénoménes sociaux 
actuels. Les auteurs des textes ne sont pas nécessairement des écrivains consacrés 
et le röle des auteurs a considérablement diminué, le principe étant maintenant un 
écrivain -  un texte. Un seul écrivain se voit réserver une place å part, August 
Strindberg. La dizaine d’écrivains qui, avec Strindberg, ont droit å un nombre de 
pages un peu plus grand que les autres, förment un groupe marqué par leur caractére 
d ’écrivains radicaux, critiques de la société, des XXe et XlXe siécles. Un élément 
central dans la mise en perspective de la littérature des textes secondaires est la 
littérature en tant que récit des hommes, de leurs milieux et de leurs problémes, un 
au tre la littérature dans sa relation aux hommes-lecteurs.

Concernant les fonctions potentielles des études des textes littéraires, les 
conclusions ont été les suivantes:

Pour la premiere période en Suéde, une conclusion raisonnable est qu’elles 
devaient, dans une grande mesure, remplir des fonctions de cohésion sociale et 
nationale. Un assortiment de textes communs, souvent sur des thémes nationaux, est 
transmis par 1’école au petit groupe de la génération nouvelle que förment les 
lycéens. Cette fonction de cohésion sociale et nationale semblait encore plus 
accentuée en France. Aux deux périodes étudiées, la sélection d’un discours 
littéraire consistait en textes courts, bien connus et célébres d ’un héritage de textes 
national; vers 1980 les textes avaient parfois un caractére emblématique. La 
maniére proposée d’étudier les textes devait inculquer non seulement un contenu 
et des formules des textes particuliers, mais aussi les relations entres ces textes et 
ces pensées, de facjon å faire de cet héritage de textes un arsenal symbolique 
commun. De méme, la maniére proposée d ’étudier la littérature devait inculquer 
une certaine approche du texte, qui était la méme vers 1920 et vers 1980. Les textes 
étaient supposés étudiés au moyen d ’une analyse minutieuse du tissu verbal et de 
sa construction en tant que réseau de relations, cette étude comprenant souvent en 
méme temps l’analyse d’une pensée ou d ’un sentiment; de son contenu et son 
développement. Les nuances des mots étaient supposées examinées pour leur 
exactitude, leur adéquation ou leur effets s’agissant de refléter un monde extralit- 
téraire de pensées, de sentiments ou de choses. Cette orientation était accentuée 
surtout vers 1920, mais discernable aussi vers 1980. II semble raisonnable de croire 
qu’une telle étude des textes littéraires reproduit une conception commune des 
textes et de la langue, peut-étre aussi une conception commune de la relation 
langue-monde. Une autre fonction des études littéraires qui semblait étre la méme 
aux deux époques était celle de reproduire une capacité de tenir soi-méme un 
discours cohérent sur des textes littéraires.

Les études littéraires en Suéde vers 1980 avaient explicitement trait au monde 
réel autant qu’aux textes. Les textes étaient supposés servir de tremplin pour la 
discussion d ’une réalité plus proche, ou étre traités comme transparents. Les 
expériences personnelles des éléves étaient souvent un point de repére dans 
1’exploitation des textes. L’étude de la littérature semblait propre å mettre en
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mouvement chez les éléves des processus de connaissance qui touchaient les 
hommes et la société autour d’eux, et eux-memes, plus qu’ils ne touchaient la 
langue et la littérature; elle impliquait le moi profond de l’éléve et le confrontait å 
des questions et problémes qui étaient probablement importants pour son action 
future et pour une société future. En méme temps, les études n’étaient plus 
gouvemées par les exigences du baccalauréat et les programmes soulignaient la 
liberté de choisir des textes d ’apres les souhaits et les capacités des éléves. De telles 
études littéraires ne sont pas propres åreproduire un héritage de textes commun aux 
éléves; par contre, elles peuvent contribuer å la formation d ’un homme et d’un 
citoyen ”meilleurs”.

La conclusion de 1’étude principale est que le discours de 1’école sur la littérature 
est å comprendre avant tout comme faisant partie d’un processus de re-production 
culturelle concemant des maniéres de voir, de penser et de sentir plus larges, 
générales; concemant des représentations, des valeurs et des schémes de perception 
qui touchent autre chose que la littérature. La relation å une expérience humaine ou 
culture antérieure dont témoigne le discours sur la littérature est, dans tous les 
contextes étudiés, une relation d’un caractére tel que, dans la transmission 
d ’expérience qu’implique la transmission des connaissances sur la littérature, ces 
connaissances sont profondément imbriquées dans des expériences humaines 
d’une autre espéce. Une autre conclusion qui a paru raisonnable est qu’il s’agit, 
dans le discours de l’école sur la littérature, d ’une conception générale, idéologique 
et probablement spécifiquement scolaire de la littérature, régissant å la fois la 
transmission d ’une sélection de textes primaires et un discours accompagnateur. 
Cette conclusion rejoint une des conclusions de l ’étude faite de la notion de 
littérature représentée par les textes transmis dans les anthologies.

Les résultats de Fétude principale sont discutés par rapport aux hypothéses 
initiales, donnant lieu å des révisions et quant au role de 1’école dans la re
production d ’une conception de la littérature, et quant å la conception initiale du 
caractére de 1’institution éducative et sa relation aux groupes sociaux. Des interpre
tations des traits spécifiques des différents discours scolaires sont proposées, 
notamment une interpretation ou le caractére fort des textes suédois des années 80, 
la présence de textes de fiction appartenant å des genres de statut social bas et la 
moindre importance des auteurs sont proposés comme le résultat d’une logique de 
transmission nouvelle et commerciale, ayant remplacé une logique antérieure 
reposant sur le lien avec une génération précédente. Cette interpretation implique- 
rait, par rapport aux théories de Basil Bernstein, que le rapport entre forces sociales 
hors de 1’école et la relation de 1’école å la société ont changé d ’une maniére 
décisive.

Dans la seconde partie du travail, les résultats de Fétude principale servent de point 
de départ å une analyse qui cherche å mettre en relation les traits caractéristiques 
des différents discours scolaires sur la littérature avec 1’institution éducative et la 
société; les résultats qui semblent le plus demander une explication étant d ’une part
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les changements profonds intervenus dans le discours suédois, d ’ autre part les traits 
caractéristiques dans la conception et 1’étude de la littérature frangaises -  et 
1’absence de changements.

Une analyse des horaires de 1’enseignement secondaire des deux pays montre 
d’abord que les programmes d’études frangais sont, apres la réforme de 1902, plus 
marqués par un curriculum centré sur les langues classiques que les programmes 
suédois, et Font été pendant des décennies.

Pour la Suéde, 1’analyse se résumé ainsi:
Les traits caractéristiques du discours sur la littérature suédoise vers 1920 

correspondent bien å un curriculum qui, bien que centré sur des connaissances 
utiles ou réelles, présente quand méme un élément important qui concerne la 
formation du caractére et Féducation morale. Ce dernier trait n’est mentionné que 
pour les codes curriculaires classique et moral chez Lundgren, dont la théorie des 
codes curriculaires sert ici surtout de guide. L’élément national se retrouve aussi 
bien dans Féducation populaire, facilitant de la sorte une intégration sociale å 
travers les frontiéres de classe. Entre 1920 et 1980, de grandes mutations ont eu lieu 
dans la structure sociale suédoise, dans F ancrage et le degré d ’ influence du pouvoir 
de 1’État, et dans la fraction d ’une classe d’age concernée par les études littéraires 
du lycée; ceci constituant des processus sociaux parmi lesquels les racines du 
nouveau discours sur la littérature sont å chercher. (Mais en France aussi la structure 
sociale a été transformée, et la fraction d’une classe d ’åge poursuivant des études 
au niveau du lycée a augmenté å peu prés autant qu’en Suéde.) Les principes de la 
Commission scolaire de 1946, posant comme principe fondamental Féducation å 
la démocratie, constituent un point décisif dans un développement curriculaire qui 
a depuis les années 60 touché profondément aussi bien les études post-obligatoires 
qu’obligatoires. Entre 1970 et 1980, Fon trouve aussi un changementd’orientation 
dans la conception suédoise des programmes d’enseignement, soulignant la société 
plutöt que, comme auparavant, 1’ individu, F importance de ne pas cacher les conflits 
sociaux et une influence active sur Féléve. Ces derniers traits se retrouvent dans le 
discours de 1’école sur la littérature.

Pour la France, le concept de code curriculaire classique, et celui d’une 
formation de Fesprit, qui, dans Fenseignement secondaire frangais, a une tres 
longue tradition, semblent pouvoir expliquer les traits caractéristiques du discours 
sur la littérature. L’élément central d’un code curriculaire classique, né dans la 
Gréce antique, était que le but de Féducation était d’exercer, développer et aiguiser 
F intellect; une autre idée que la vérité en soi était å trouver ä 1’intérieur d’un esprit 
bien exercé. Ceci représente une vue sur Féducation et ses buts qui se retrouve 
exactement telle quelle chez le sociologue de Féducation frangais Falcucci dans sa 
thése de 1939, et qui ressemble beaucoup å la notion d ’une formation de Fesprit. 
Les traits caractéristiques du discours frangais sur la littérature semblent tous avoir 
leurs racines dans cette ancienne tradition scolaire, selon laquelle le but de 
Féducation est d’aiguiser les pouvoirs de Fesprit, ou les études de langue sont 
pergues comme un cours de logique, et ou le savoir, ou la vérité en soi, est considérée 
coi'ncider avec les mouvements d’ analyse et de synthése d ’un esprit bien exercé. La
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conception d’un texte qui en fait un réseau de relations est l’homologue d’une 
conception du savoir-esprit comme quelque chose dont l’essence consiste dans un 
va-et-vient, un mouvement analysant et synthétisant. La maniére d ’etudier les 
textes, ou les nuances des mots sont pesées, leurs combinaisons et relations 
examinées, ou la composition d ’un texte ou bien le développement d ’une pensée 
sont défaits et reconstruits de nouveau, semble relever de la merne tradition d’ étude 
de lettres et de formation de l’esprit. Finalement, la place importante tenue par des 
texte de prose descriptive, surtout dans l’anthologie des années vingt, semble aussi 
avoir les mémes racines, å travers la doctrine sur la langue et les textes qui fut celle 
de la rhétorique, et qui avait formé la base des études littéraires des classes 
d ’humanités du moins å partir du XVIIIe siécle.

Pour éclairer ces rapports, une étude de sources secondaires et primaires å 
l’histoire de l ’enseignement secondaire frangais, et plus spécifiquement å 
l’enseignement de la langue matemelle - utilisant celle-la avant tout des sources 
primaires - est présentée. La permanence dans les documents officiels d’une 
conception du but de l’enseignement comme une formation de 1’esprit depuis la fin 
du XVIe siécle et du moins jusqu’en 1925 est mise en évidence. Le sens de la 
réforme de 1902 est discuté. Les traditions de 1’étude des lettres et de l’explication 
de texte sont retracées depuis le XVIIIe siécle, l’accent étant mis sur la conception 
qui faisait des études de lettres un exercice de ”décomposition-recomposition”, et 
d’un texte un réseau de relations.

Dans la conclusion de la thése, trois résultats du travail sont soulignés:
-  Le discours de 1’école sur la littérature est å comprendre avant tout comme partie 
d ’un processus de re-production culturelle qui concerne autre chose que la littéra
ture, un élément d’un controle social plus large;
-  Le discours sur la littérature a subi de grands changements en Suéde pendant la 
période étudiée, mais non pas en France, malgré les similitudes qui existent dans 
le développement social des deux pays dans ce qu’il a de plus général, c ’est-a-dire 
les mutations des structures économiques et 1’augmentation de la fraction d ’une 
classe d’age concemée par une étude de la littérature au niveau du lycée. Une 
explication partielle possible est une différence dans l’ancrage social qu’a le 
pouvoir de l ’Etat dans les pays, une autre que les études littéraires frangaises ont 
toujours représenté un discours socialement valable.
-  Dans la seconde moitié du XXe siécle encore, la maniére de concevoir et d’ étudier 
des textes littéraires portait en France, d ’ aprés le discours des manuels acceptés par 
l’institution scolaire, la marque d ’une tradition d’études littéraires qui est celle de 
la formation de l’esprit. Cette conception du texte, et cette maniére de traiter des 
textes, est telle qu’il semble s’etre agi d’une processus de reproduction culturelle 
dans le sens strict; d’une reproduction de structures mentales.
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Bilaga 1 
Konst och litteratur -  
en historisk tillbakablick

Inledning
I dag skiljer vi mellan fakta och fiktion och mellan vetenskap och konst. Vissa 
verksamheter och produkter uppfattas ha likheter som gör att de faller under 
begreppet konst, andra skilja sig från dem men sinsemellan ha likheter som gör att 
de hör hemma under begreppet vetenskap. Vi skiljer också mellan konst och 
hantverk, grammatikkunskaper och litteraturkännedom, det sanna och det sköna 
och så vidare, medan t.ex. skulptörer som arbetar i olika material självklart alla ses 
som just skulptörer. Så har det inte alltid varit. De likheter och skillnader man urskilt 
har varit andra, sättet att göra distinktioner i världen annorlunda. I den översikt som 
här följer har jag försökt ge en uppfattning om återigenskapandet och omskapandet 
av (en del av) den begreppsvärld som rör litteratur; en bild av hur sociala teorier som 
gällt det vi hu ser som litteratur har förändrats. Det gör jag genom att teckna den 
historiska utvecklingen hos de två centrala termerna konst och litteratur från 
antiken och fram till slutet av 1800-talet. Redogörelsen bygger på sekundärkällor 
men har i någon mån kompletterats genom läsning av primärkällor, främst från den 
kritiska tidpunkten mitten-slutet av 1700-talet. När det har varit möjligt har jag 
koncentrerat mig på utvecklingen i Frankrike och Sverige.

För att kunna säga något om hur människor för länge sedan uppfattade och 
indelade en utomspråklig verklighet är man tvungen att gå genom orden. Det är 
utifrån dem man försöker dra slutsatser om begrepp och kategorier. Men stöte
stenarna är många. Ord är till exempel mångtydiga; nusvenskans ord konst är ett 
bra exempel på det. Att samma term används behöver alltså inte betyda att termen
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står för besläktade begrepp. Likheter över tid i en språklig benämning kan vidare 
dölja olikheter i begreppsligt innehåll som är svåra att komma åt. Vad man kan göra 
är att försöka spåra begreppsförskjutningen hos ett eller flera språkliga uttryck 
genom att jämföra och tolka texter där orden förekommer. Ytterligare en stötesten 
är emellertid att detta inte säger något helt säkert om förändringar i ”sättet att se”. 
Den företeelse utanför språket som ordet benämner kan ha uppfattats på ett vis som 
liknar nutidens såtillvida att den har uppfattats ha ungefär samma kännetecken, 
karakteristiska drag då som nu, men trots det kan den begreppsligt ha klassificerats 
in i ett annat sammanhang, ett som inte är det vi tar för givet. Begreppsinnehållet 
kan vara delvis detsamma men omfånget och relationerna till andra begrepp vara 
andra. Det handlar om förändringar och förskjutningar på flera plan, som inte 
behöver följas åt: i begrepps innehåll och omfång, relationer till andra begrepp samt 
i språkliga beteckningar.1 En enkel illustration till detta följer om ett litet tag med 
antikens syn på poesi som exempel.

Ett med det sista besläktat problem är slutligen svårigheten att överhuvudtaget 
tänka sig andra sätt att strukturera omvärlden -  att med hjälp av våra begrepp söka 
förstå en annan begreppsvärld. Georg Henrik von Wright talar om det i samband 
med sitt försök att redogöra för antikens vetenskapssyn:

O m  denna b ild  av an tikens vetenskap  är ens närm elsev is rik tig , så  frestas m an  säga, 
a tt den  b o ttn ar i en ödesd iger fö rväx ling  e lle r sam m anblandn ing . (...)
F ö r a tt k unna  fö rväx la  saker m ed  varandra  m åste  m an  redan  ha  sk ilt dem  åt. O ch 
g rekerna  g jo rde he lt enkelt in te den  åtsk illnad , som  fö r oss te r sig naturlig , m ellan  
lagar som  norm er och  lagar som  b esk rivn ingar och  in te h e lle r m ellan  rationell 
speku la tion  och  em p irisk  p rövning . D ärfö r kan  deras syn p å  naturen  som  en 
lagbunden  ordn ing  he lt enke lt in te  adekvat u ttryckas inom  en  begreppsram , som  gör 
näm nda  d istinktioner. V år syn och  deras är p å  v ik tiga  punk ter o jäm förliga , in k o m 
m ensurab la . D et innebär, så v itt ja g  kan  se, a tt v i helt enkelt inte kan  fu llt fö rstå  
an tikens ”ve tenskap liga  värld sb ild” . D ärfö r är det in te  h e lle r he lt rik tig t att säga, som  
ja g  g jorde, att g rekerna  upp fa ttade  naturens o rdn ing  som  ett ideal e lle r en norm  också 
fö r ind iv idens liv sfö ring  och  sam hälle ts institu tioner. Ty detta  kräver, att v i uppfa ttar 
tanken  p å  ”natu rens lag ” sam tid ig t som  ideal och  som  verk lighet. E tt sådant k rav  kan 
vi in te  fy lla. D ärfö r te r  sig  hela  idén  f ö r  oss  som  en fö rväx ling .2

Svårigheterna är alltså många, men begreppshistoria utgör ett eget forskningsom
råde. Dess mest kända namn är kanske Reinhart Koselleck och Raymond Williams. 
Den senare har haft relationerna mellan konst och samhälle som sitt centrala 
forskningsintresse. I boken Culture and Society 1780-1950 (1982/1958) tar han 
betydelseförändringarna hos de fem nyckelorden industry, democracy, class, art 
och culture sedan mitten av sjuttonhundratalet som utgångspunkt för en granskning 
av utsagor hos ett stort antal engelska författare, där syftet inte bara är att urskilja

1 D en  huvudk ritik  S k inner (1988) rik ta r m o t R aym ond  W illiam s K eyw ords  ä r att W illiam s 
fö rsum m at att ta  hänsyn  till a tt det v id  fö ränd ringar i cen tra la  socia la  te rm ers betydelse  
h and la r om  fö ränd ringar i h e la  begreppssfärer.
2 von  W right 1988, s. 26-28.
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skillnader och förändringar i ordens innebörd utan också att göra betydelseföränd
ringarna begripliga, dvs. sätta in dem i ett vidare sammanhang av samhälleliga 
förändringar. Hans Keywords. A vocabulary o f  culture and society (1983) samman
fattar i mer än hundra artiklar från Aesthetic till Work hans arbete med att reda ut och 
söka förstå betydelseförändringar och -förskjutningar på engelsk mark inom de två 
sfärerna kultur och samhälle. Ett av uppslagsorden där är literature. Den franske 
litteratursociologen Roger Escarpit har undersökt ordets betydelseförändringar på 
franskt språkområde; René Wellek ger i Dictionary o f  the History o f Ideas (1973) 
en översikt över Literature and its Cognates. Den grundligaste undersökningen av 
litteraturbegreppet jag har kunna finna gäller det svenska språkområdet: Bo 
Bennich-Björkmans Termen litteratur i svenskan 1750-1850 (1970). Det är en 
förnämlig och väldokumenterad studie som också ger översikter över äldre tider 
och förhållanden i andra länder. Min egen redogörelse för termen litteratur i 
svenskan bygger helt på den.

Forskare som direkt gripit sig an konstbegreppets historiska utveckling har 
gjort det med stark betoning på framväxten av ett etablerat system av sköna konster: 
RO. Kristeller och W. Tatarkiewics. Erwin Panofsky berör det i flera arbeten mera 
indirekt. Konstbegreppets utveckling berörs emellertid i många verk inom områ
dena konst- och litteraturhistoria, idéhistoria och filosofi-estetik. Min korta redo
görelse för konstbegreppets historia fram till 1700-talet bygger till stor del på den 
sammanfattning som W. Tatarkiewics ger i Dictionary o f the History o f  Ideas. Hans 
artikel betonar dock i hög grad just uppkomsten av ett relativt slutet system av sköna 
konster och behandlar dessutom konstbegreppets utveckling som om den ägt rum 
i ett socialt tomrum.

Konst
Urskiljandet och sammanförandet av vissa typer av verksamheter och produkter 
som någonting som kännetecknas av att det i samtliga fall rör sig om det vi nu kallar 
konst är inte äldre än från mitten-slutet av sjuttonhundratalet. Om det tycks 
forskarna vara eniga. Arbetet med att begreppsligt föra samman verksamheter som 
man tidigare inte såg någon anledning att se likheter mellan började långt tidigare, 
men det tog ungefär trehundra år av samhällsförändringar och begreppsligt arbete 
för att vi skulle kunna se poesi, musik, teater, dans, måleri, skulptur och arkitektur 
som företeelser som hade något gemensamt.

Antiken

T ake arch itecture . It is an art, th a t is a ra tio n a l facu lty  exerc ised  in  m aking  som eth ing . 
In fac t there  is no art w hich  can n o t be  so described , no r is there  any facu lty  o f  th e  k ind  
th a t is no t an art. It fo lio  w s th a t an art is no th ing  m ore o r less than  a p roductive  quality  
exerc ised  in  com bination  w ith  true  reason . T he business o f  every  a rt is to  b ring  
som eth ing  in to  ex is tence , and  the p rac tice  o f  an  art invo lves the study o f  how  to  bring  
in to  ex is tence  som eth ing  w hich  is capable  o f  hav ing  such an ex is tence  and  has its 
e ffic ien t cause in the m aker and  no t in  itself. T h is cond ition  m ust be  presen t, because
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th e  arts are  no t concerned  w ith  th ings tha t ex is t o r com e in to  ex is tence  from  necessity  
o r accord ing  to  N ature , such th ings hav ing  th e ir effic ien t cause  in  them selves. (...) 
Its opposite , w hich  can  on ly  be  ca lled  absence  o f  art, is a  ra tional quality  exerc ised  
in  m ak ing  w hen associa ted  w ith  fa lse  reaso n in g .3

Under antiken avsåg termen konst -  grekiskans techné och latinets ars -  inte 
produkter utan aktiviteter, och kanske speciellt förmågan att producera. Aristoteles 
urskiljande av konst, som illustrerades ovan, bygger på en distinktion mellan fem 
olika sätt eller uttryck genom vilka själen kan nå sanning: konst {techné), vetande/ 
logisk bevisföring (epistémé), praktisk vishet (phronesis), visdom (sophia) och 
”tänkande”/intelligens (nous). I botten finns också distinktionen mellan att handla 
och att tillverka.4

”Konst” stod för alla mänskliga aktiviteter som krävde regler för sitt utförande, 
en på regler baserad kunskap om eller skicklighet i att nå ett visst mål. Grekiskans 
techné är samma ord som vårt teknik, och den termen ger en god uppfattning om 
vad det rör sig om. Med Inge Jonssons5 sammanfattande formulering: en mänsklig 
aktivitet som kunde läras in och som förändrade naturen. Under begreppet rymdes 
alltså både sådant som vi nu kallar hantverk, vetenskap och konst.

Den verksamhet och det slags vetande som var filosofins mål, betraktandet 
(theoria, av theöréin) föll däremot utanför. Det gjorde också till en börj an skapandet 
av poesi, i den mån det ansågs bygga inte på kännedom om regler utan på 
(gudomlig) inspiration. Här möter vi ett exempel på de flerfaldiga förskjutningar 
som jag talade om inledningsvis. Poesi betraktades tidigt under antiken som något 
som inte var konst just med hänvisning till kännetecken som liknar dem vi idag, 
med en konstuppfattning som härstammar från romantiken, skulle kunna anföra 
som grund för att det rör sig om något som faller under begreppet konst.6

Platon tog ett första steg mot ett inlemmande av poesin bland konsterna, 
eftersom han ansåg att det fanns två slags poesi, en som är resultat av poetisk 
inspiration och en annan som bygger på skicklighet. För honom var det dock 
fortfarande bara det förra slaget som var sann poesi.7 Före antikens slut kom enligt 
Tatarkiewics även poesin att ses som en konst i betydelsen techné, till stor del tack 
vare de regler Aristoteles hade försett den med i Poetiken. Poesi, ordkonst, är en

3 A risto teles: N ikom akiska etiken, V I, 4; c ite ra t från  upp lagan  i P engu in  C lassics, 1955.
4 Se A ris to teles: N ikom akiska etiken  V I, 3; 4.
5 Jonsson  1983, s. 78.
6 K onsth isto rikern  L ionello  V enturis fo rm u leringar i H istory  o f  A r t C riticism  (1964, s. 173) 
[1936] ger e tt n ärm ast övertyd lig t exem pel p å  en  sådan  konstsyn . ”T hus, the d iv ine 
insp ira tion , the spon taneity  o f  crea tion  and  its non-ra tiona l character, the in tu ition  o f  the 
a rtist w ho does no t know  the secret he possesses, the abandonm en t o f  the a rtis t to the 
insp iring  m otive, the abso lu te  value, ou ts ide  all h ierarch ies, o f  the artistic  personality , the 
necessity  tha t the critic  shou ld  be  hum ble  befo re  the w ork  o f  art, becom ing  its in terpre ter, 
and  love the w ork  o f  art (...); all these  m otives are  certa in ly  affirm ed b u t n o t dem onstra ted  
[in the w ork  o f  W ackenroder from  1797], yet everybody  feels tha t they  are  ju s t and  true ...”
7 D ia logen  F aidros (245a, 265) är den  k ä lla  som  b ru k ar anges fö r a tt loka lise ra  en 
insp ira tions teo ri ifråga  om  poesi hos P laton.
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efterbildande eller föreställande konst: ”diktaren är en efterbildare precis som en 
målare och andra avbildare”.8

Dessa mänskliga regelstyrda aktiviteter eller färdigheter grupperades och 
klassificerades under antiken på ett antal olika vis. Sofistemas (400-talet f. Kr.) 
klassifikation i nyttiga respektive nöj samma konster är den äldsta och var vitt spridd 
under antiken. Platon och Aristoteles gjorde båda ungefär samma indelning av 
konsterna: i sådana som kompletterar naturen, dvs. där man producerar något, 
respektive sådana som avbildar naturen, som till exempel måleri. Även denna 
indelning var populär. Den mest kända och spridda var emellertid klassifikationen 
i fria respektive vulgära konster som vi känner igen i latinets artes liberales och från 
den medeltida läroplanen, och som härstammar från grekerna. Den dimension som 
ligger till grund för den indelningen är på ett annat vis än i de andra av socialt 
hierarkiserande karaktär. Till de fria konsterna fördes de som inte krävde fysisk utan 
enbart intellektuell ansträngning, och de uppfattades inte bara som en kategori för 
sig utan också som mer upphöjda än de andra. Till dessa fria konster räknades 
regelbundet från och med mitten av första århundradet f  Kr9 grammatik, retorik, 
logik, aritmetik, geometri, musik och astronomi. Men de var samtliga fortfarande 
konster i betydelsen regelstyrda färdigheter.

Det var dessa fria konster som grekerna senare under den hellenistiska tiden 
kallade den encyklopediska bildningen (enkuklios paideia), inte i den betydelse vi 
nu ger adjektivet encyklopedisk, dvs. bred, allomfattande, utan i betydelsen ”den 
allmänna, vanliga bildningen”, den ”som vanligen ges”.10

Medeltiden och renässansen

Den antika uppfattningen om konst och konster levde kvar i medeltidens lärda 
tankevärld och till stor del också under renässansen. Konst avsåg ”kunskap som 
består av föreskrifter och regler” och uppfattades som ”a habitus of the practical 
reason”.11 Antikens vulgära konster kallades nu mekaniska konster och indelades 
av skolastikens tänkare i sju slag även de. Men de fria konsterna var konsterna 
framför andra. ”Konst” kort och gott avsåg de fria konsterna, dem som vi nu frånsett 
musik och vissa inslag i grammatik och retorik uppfattar som vetenskaper. 
Femtonhundratalsfilosofen Ramus upprepade ordagrant greken Galenos definition 
av konst (”Konst är ett system av allmänna regler”), och andra tänkare utnyttjade 
eller upprepade olika klassifikationssy stem från antiken i indelningar av konsterna.

Från 1400-talet och framåt skedde dock ett arbete med att begreppsligt föra 
samman aktiviteter som målning, skulptur, arkitektur, poesi och musik -  nu 
eftersökta och uppskattade aktiviteter vid furstehoven. Det var flera sorters be

8 A ris to teles: P oetiken  1460b.
9 M arrou  1981 ,1 , s. 265.
10 M arrou  1 9 8 1 ,1, s. 264. M arrou  u n d ers tryker dock  tv å  saker: a tt g ränsd ragn ingen  var 
o tyd lig  även  i teo rin  ifråga  om  v ilk a  konste r som  ing ick  i ” lä rop lanen” ; a tt de k onste r som  
u n d er m edeltiden  fö rdes till quad riv ium  hade en  u ndero rdnad  ställn ing , i teo rin  och  i 
synnerhet i p rak tiken . (Se t.ex. s. 265, 267.)
11 T atark iew ics 1968, s. 458-459 .
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greppsligt arbete som krävdes för detta, påpekar Tatarkiewics. För att de skulle 
kunna föras samman till en enda sfär krävdes både att de tankemässigt skildes ut 
från hantverk och vetenskaper och att de bands samman sinsemellan. Slutligen 
måste också var och en av de ingående konsterna eller aktiviteterna först tänkas och 
skapas som en enhetlig ”konst”. Vid renässansens början avsåg till exempel termen 
skulptur bara trä-skulptur, för skulpturer och skulptörer i annat material fanns olika 
termer beroende på typen av material.12

Ett första steg var alltså enandet av de enskilda konstarterna. Ett andra steg 
innebar att likheter kunde ses mellan skulptur, måleri och arkitektur -  så småning
om uppfattade som konster som byggde på teckning (dise gno, drawing).

Sjutton- och artonhundratalet

Först under sjuttonhundratalet började man kunna se flera av de verksamheter som 
vi nu uppfattar som konstnärliga som hörande till samma grupp som måleri och 
skulptur, och dem alla som förenade av en gemensam princip.

Enligt Tatarkiewics var det band mellan dem som man urskilde skönhet eller 
sökandet efter skönhet -  det som slog igenom på sjuttonhundratalet var tanken att 
det som särskilde och förenade konstarter som musik, dans, poesi, måleri, skulptur 
och arkitektur var harmoni eller skönhet. Efter mitten av sjuttonhundratalet var 
både principen om skönhet och den terminologi som talar om sköna konster allmänt 
accepterade, menar han.13

P. O. Kristeller menar att det avgörande steget mot ett de sköna konsternas 
system togs av abbé Batteux, vars Les Beaux arts réduits ä un méme principe från 
1746 utövade ett enormt inflytande både i Frankrike och utomlands, särskilt i 
Tyskland. Diderot och de andra encyklopedistema och i synnerhet d'Alemberts 
berömda inledning till Encyklopedin ”codified the system of the fine arts after and 
beyond Batteux and through its prestige and authority gave it the widest possible 
currency all over Europe”.14 Efter mitten av seklet och Encyklopedin tycks den 
franska reflektionen över de sköna konsterna för en tid inte ha undergått några 
grundläggande förändringar, och termen ”Beaux Arts, and ’Art’ in the new sense, 
found its way into the dictionaires of the French language that had ignored it 
before”.15 Inge Jonsson menar också, troligen med Kristeller som källa, att Batteux 
fick ett oerhört inflytande, i synnerhet som hans uppfattningar spreds genom 
Encyklopedin, och att med den kan den moderna klassificeringen av konstarterna 
betraktas som genomförd.16

12 H an tverksg illenas o rgan isa tionsp rinc iper g e r and ra  exem pel p å  de tta  och  på  sä tte t a tt se 
likhe te r och  skillnader: i 1300-talets F lorens fö rdes m ålarna  till sam m a g ille  som  apo teka r
na, e fte rsom  de  arbetade  m ed  sam m a typ  av m ateria l, kem ikalier. (W illiam s 1981, s. 59.)
13 T atark iew ics 1968, s. 460.
14 K ris te ller 1952, s. 25.
15 K ris te ller 1952, s. 25.
16 Jonsson  1983, s. 79.
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En ny  social teori om  konst?

Det är säkert så att Batteux verk och i synnerhet Encyklopedin hade stor betydelse 
för spridningen av en uppfattning om ett system av sköna konster och därmed också 
för möjligheterna att tänka ”konst” på ett annat och nytt sätt, att skapa ett nytt 
konstbegrepp. Men Tatarkiewics uppfattning att skönhetsprincipen var den centra
la vid särskiljandet och sammanförandet av en grupp verksamheter och produkter 
som konst är inte nödvändigtvis relevant för frågan om konstbegreppet i och med 
det bytte skepnad, och redan fakta som han själv tar upp visar att varken termino
login eller synen på konstarterna som förenade av en gemensam princip var allmänt 
accepterade kring 1770. Är verkligen sjuttonhundratalets mitt den tidpunkt då nytt 
konstbegrepp föds och vinner terräng, i och med sammanförandet av en grupp 
sköna konster till en enhet, där det gemensamma är sökandet efter skönhet? Andra 
sekundärkällor och primärkällor i form av franska ordböcker och encyklopediartik- 
lar tycks snarast tala emot det. Rimligen handlar det istället om en lång och utdragen 
process, där förutsättningarna för att indela världen på ett nytt sätt snarare föreligger 
först 50-100 år senare, i och med genomslaget för romantikens konstteori. I det 
följande kommer jag kort att redovisa min läsning av sådana källor och peka på 
motargument och komplikationer.

Uppfattningen att sökandet efter skönhet är karakteristisk för verksamheter som 
t.ex. skulptur och poesi har traditioner från antiken, liksom synen på skönhet som 
harmoni. För att synen på verksamheterna som konst skall ha förändrats på ett 
grundläggande vis i riktning mot det konstbegrepp vi har idag krävs att synen på 
skönhet har förändrats, så att sökandet efter skönhet avser just det särskilda, 
estetiska värde som för oss kännetecknar ”konst”. Mot att så skulle vara fallet talar 
bland annat Tzvetan Todorovs (1977) åsikt att ordet skön under sjuttonhundratalet 
hade samma associationer som under antiken. Han menar i en diskussion av 
imitationsläran inom konsten och adjektivet sköns betydelse att det antikantianska, 
intima sambandet, ”för att inte säga sammansmältningen” mellan kategorierna det 
sanna, det sköna och det goda är kännetecknande för perioden.171 abbé Batteux 
verk, där imitationen av den sköna naturen är den princip som ses som gemensam 
för ett antal konster, finns vidare mycket starka inslag av den syn på konst och 
konster som härstammar från antiken. Detta bör alltså ses i relation till vad Jörgen 
Fafner (1982) understryker: att uppbrottet från det äldre, klassiska skönhetsbegrep- 
pet är huvudnyckeln till förståelsen av den process där konst frigörs från betydelsen 
techné och får en annan och självständig ställning.18

Att termen skön konst/sköna konster, med applikationskriterier som gör att den 
sammanför och skiljer ut verksamheter där sökandet efter ett specifikt estetiskt 
värde skilj er dem från andra skulle vara allmänt spridd under andra hälften av 1700- 
talet motsägs av Tatarkiewics egna uppgifter. Det gäller i synnerhet om vi, vilket är 
rimligt, avser den som beteckning för både ord- och bildkonst och använd över flera 
språkområden. En del teoretiker ställde enligt Tatarkiewics till exempel les beaux

17 T odorov  1977, s. 151.
18 F afner 1982, s. 360  ff.
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arts och les belles lettres mot varandra som helt skilda verksamhetsfält. J. G. Sulzer 
gav dem en gemensam teoretisk grundval i Allgemeine Theorie der schönen Kunste 
(1771 -74) -  men den unge Goethe tog i en recension av Sulzers verk starkt avstånd 
från tanken att poesi och skön konst hörde samman.

Kristeller anger att ordet konst i den nya betydelsen togs in i franska ordböcker, 
men preciserar inte vilka. Ser man till större verk finns inte många att välja bland 
och bara i en av de ordböcker från andra hälften av 1700-talet som jag har granskat 
kan uppslagsordet konst sägas ge underlag för en tolkning som visar mot ett nytt 
konstbegrepp, ”Art in the new sense”. Det är i Le grand vocabulaire frangois par 
une Sociéte de Gens de Lettres (1767-1774). Den definition som ges avser då inte 
ordet konst utan just termen sköna konster, i pluralis.

Efter definitionen av fria respektive mekaniska konster sägs där att konsterna 
också delas upp i konster och sköna konster. De förra har nyttan som föremål, de 
senare prydnad och behag [agrément]. Därefter sägs: ”Les Beaux-Arts sont enfans 
du Génie. La belle nature est leur modéle; le gout leur maitre, & le plaisir leur but. 
C’est le sentiment qui les juge: ils ont manqué leur objet quand ils ne parlent qu’å 
l’esprit: mais leurs vues sont remplies, lorsqu’en affectant 1’åme ils en émeuvent 
vivement les passions.”'9

Den sista meningen tycks genom det starka framhävandet av syftningen på 
känslan, inte intellektet, otvetydigt ge uttryck för en ny konstsyn. Den första delen 
av definitionen är tydligt Batteux-influerad men tycks egentligen skilja sig från en 
äldre syn bara genom tyngdpunkten på det ena av de tre ting som sedan antiken setts 
som grundläggande åtminstone för frambringandet av språkliga konstprodukter, le 
génie (ingeniet, snillet, den naturgivna talangen). De andra var ars, konstens regler, 
och usus, övning.20 Varken ifråga om imitationen av (den sköna) naturen, smaken 
som domare eller nöjet som mål skiljer sig definitionen från äldre uppfattningar.

I Dictionnaire de VAcadémie frangaise från 1772 anges betydelsen av ordet 
konst genom den aristoteliska definitionen ”Méthode de bien faire un ouvrage selon 
certaines regies”, vilket också är den först angivna betydelsen i Le grand vocabu
laire. I plural anges den som, med universitetens språkbruk, ”les Humanités et la 
Philosophie”. Ordbokens femte upplaga från 1790-talet har med termen sköna 
konster men utan definition: den nämner att ”konster” också är en beteckning för 
måleri, skulptur, arkitektur, musik och dans och tillägger att till dessa, som ofta 
också kallas sköna konster, förs vanligen även vältalighet och poesi. Den nya 
utökade upplagan av Richelets ordbok från 1759 ger enbart äldre definitioner. I alla 
de tre förstnämnda ordböckerna, slutligen, står uttrycket un chef-d’oeuvre de Vart 
för fulländad konstskicklighet, perfektion inom sitt slag, alltså en betydelse där 
konst avser kunnande. Inte ens 1879 års upplaga av den konservativa Franska 
akademins ordbok tar upp ordet konst i singularis i den aktuella, moderna betydel
sen.2'

19 Le grand vocabulaire frangois, par une sociéte de gens de lettres, tome troiséme (1768), s. 115.
20 Se F afner 1982, s. 61 , s. 251.
21 K onst anges där fö rst som  ”tillvägagångssä tt fö r a tt åstadkom m a e tt verk , fö r a tt u tfö ra  
e lle r gö ra  n åg o t e fter v issa  reg le r” , a lltså  fo rtfarande den  aristo te liska  defin itionen . D ärefter
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De komplicerade sammanhang och motstridiga ställningstaganden det rör sig om 
under andra hälften av sjuttonhundratalet kan för det franska språkområdets del 
belysas ytterligare genom ett par av Jean-Fran<jois Marmontels (1723-1799) artiklar 
i Encyklopedin.22 Marmontel var upphovsman till ett antal av dess artiklar om 
litteratur och konst och senare Franska akademins ständige sekreterare. Han kan alltså 
placeras inom det som Bennich-Björkman (1970) kallar ett lands centrala språkmiljö.

Marmontel för i den tidiga encyklopediartikeln Critique (1754) samman alla 
produkter av mänsklig verksamhet under tre huvudrubriker: vetenskaper, fria 
konster och mekaniska konster.23 Han gör med andra ord en distinktion mellan 
vetenskaper och konster, men använder sig för att tala om konsterna av den 
medeltida indelningen. Han tillskriver både de fria och de mekaniska konsterna 
samma grundläggande värde, nytta. Skillnaden mellan de fria och de mekaniska 
konsterna ligger i att de förras nyttighet inte rör livets behov utan dess behag och 
prydnad (jämför definitionerna i Le grand vocabulaire ovan). Samtidigt betecknar 
för honom sköna och fria konster detsamma: under mellanrubriken ”Kritik när det 
gäller de fria konsterna eller de sköna konsterna” behandlar han ämnet på ett sätt 
som betyder att termerna i rubriken är utbytbara.24

I artikeln Critique redogör Marmontel inte för vilka verksamheter han för till de 
fria eller sköna konsternas område. Drygt 20 år senare, i artikeln Arts, Arts libéraux 
i en supplementsdel från 1776, räknar han upp vältalighet, poesi (där komedi och 
tragedi ingår), musik, målning, skulptur, arkitektur och ”gravyr, betraktad i avse
ende på teckningen”25 som de fria konsterna -  alltså systemets sköna konster. Av 
hans diskussion av dessa fria konster framgår dock att han anser att de inte låter sig 
sammanföras genom att föras tillbaka på en enhetlig princip.”On voit combien il 
serait difficile de réduire å un méme principe, des arts dont les moyens, les 
procédés, l’objet, different si essentiellement”.26

d efin ieras arts libéraux  respek tive  arts  m écaniques  som  de k onste r d ä r in te lligens re sp ek 
tive  handens e lle r m ask iners arbete  i fö rsta  hand  k om m er till användning . S om  beaux-arts, 
” e lle r he lt enkelt K onster” , anges m åleri, skulptur, ark itek tur, m usik  och  dans. ”Ib land  fö r 
m an till d essa  också  välta lighet och  poesi; och  de t är  i d enna v id s träck ta re  bem ärkelse  som  
m an  säg e r ',Ä lska konsterna, de  sköna konsterna. Få konsterna a tt blom m a. En konstälskare. 
U ppmuntra, beskydda  konsterna.” (D ictionnaire de V Académ ie fran ga ise , tom e prem ier, 
1879, s. 105-106.) L ittrés m indre  ko n serv a tiv a  o rdbok  från  sam m a tid  (1878) ta r  upp  att 
o rd e t i p luralis och  abso lu t stå r fö r poesi och  a lla  fr ia  och m ekan iska  konster. (É . L ittré: 
D ictionnaire de  la langue fran ga ise , tom e prem ier, 1878, s. 205 .)
22 F ö r m otsvarande i Sverige, se C h ris tina  S venssons avhand ling  A nders L idbeck  och 1700- 
ta le ts  estetik  (1987), avsn itte t E stetik .
23 E ncyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des a rts e t des m étiers, tom e 
quatriém e, 1754, s. 490.
24 A .a., s. 492  ff.
25 Supplém ent ä  V encyclopédie, ou dictionnaire raisonné d es sciences, des a rts  e t des 
m étiers, tom e prem ier, 1776, s. 585.
26 A .a., s. 586. P å  svenska: ”Vi ser hu r svårt det skulle vara a tt p å  en  och sam m a princip  föra 
tillbaka konster, där m edlen, tillvägagångssätten  och förem ålen  skiljer sig så  i g runden .” Lägg 
m ärke till anspeln ingen på  B atteux titel!
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Med hjälp av en terminologi som huvudsakligen är antikens och medeltidens -  
etiketten de fria konsterna -  urskiljer och sammanför Marmontel således en grupp 
verksamheter som är de som ingår i ”sy stemet av sköna konster”. Dessa konster skiljer 
sig enligt honom inte på något verkligt avgörande sätt från de mekaniska; båda är 
nyttiga.27 Han uppfattar dem inte som förenade av ett gemensamt sökande efter 
skönhet eller någon annan gemensam princip, estetisk eller utomestetisk. Klassifika- 
tionen fria/sköna konster kontra mekaniska görs istället utifrån en skillnad mellan 
syftena bakom olika typer av mänsklig verksamhet: att göra livet behagligt respektive 
att tillfredsställa grundläggande materiella behov. Trots att ett antal konstarter 
sammanförts under en gemensam beteckning som, får man anta, lika gärna kunde 
vara sköna konster, är den uppfattning om konst och konster som kommer fram i hans 
texter en som ligger mycket långt ifrån ”art in the new sense”. Detta gäller en centralt 
placerad språkbrukare, vars texter dessutom spreds i Encyclopedin.28

En social teori om konst där applikationskri terna för ordet liknar de moderna tycks 
alltså inte nödvändigtvis slå igenom samtidigt som termen sköna konster som 
beteckning för ett antal verksamheter som vi nu ser som konst. Kristellers och 
Tatarkiewics artiklar låter underförstå det, och därför har jag sökt granska förhål
landena litet närmare. Enligt andra källor byter emellertid ordet konst domän på det 
franska språkområdet först på 1800-talet, under inflytande av det tyska Kunst och 
genom franska romantiska författares förmedling,29 dvs. ett stycke in på 1800-talet. 
Det är då fortfarande osäkert hur stor spridning i samhället en sådan uppgift avser 
-  ett mycket snävt definierat bildat skikt eller ett bredare. Raymond Williams ger 
tydligare besked när det gäller det engelska språkområdet. Där blev Art med stor 
bokstav allmänt vid mitten av 1800-talet,30 liksom den sammanfattande beteck
ningen för konstarterna som på engelska inte är sköna konster utan fine arts (eller 
imaginative arts, creative arts).

Men tidpunkten för det nya konstbegreppets födelse och genomslag är naturligt
vis en angelägenhet för specialisterna i första hand. Översikten ovan har velat ge

27 In rik tn ingen  p å  ny tta  ä r  en lig t R oger F ayo lle  (1978) k a rak te ris tisk  fö r E ncyk loped ins 
artik la r i k u ltu re lla  äm nen.
281 supp lem en tsdelen  fö lje r dock  o m edelbart efte r M arm onte ls  artikel, under rub riken  les 
B eaux  A rts , e tt lång t u td rag  u r tysken  Sulzers (se ovan) verk  A llgem eine Theorie d er  
schönen Kunste. -  A rtike ln  A rt h a r h ä r fö rts till det b redare  äm nesom rådet B elles lettres; 
D idero ts artike l A rt i E ncyk loped ins fö rs ta  del från  1751 hade o m rådesang ivelsen  ”O rdre 
encyclop . E ntendem ent. M ém oire . H isto ire  de  la  N ature . H isto ire  de  la  nature  em ployée. 
A rt” och  behand lade  främ st de m ek an isk a  konsterna. F örekom sten  av en  artikel A rt i en 
supp lem en tsdel, fö ränd ringen  i o m rådesang ivelsen  och  fö ränd ringen  i innehålls lig  ty n g d 
p unk t kan  ses som  ett tecken  p å  att v ik tiga  fö rsk ju tn ingar i u pp fa ttn ingarna  om  beg reppe t 
konst ändå  skett m ellan  1751 och  1776.
29 D ictionnaire h istorique de  la langue fran ga ise  sous la  d irec tion  de A la in  Rey, 1992, art. 
A rt.
30 W illiam s 1983, s. 41. A rt och  artis t som  beteckn ing  fö r m åleri, teckn ing , sku lp tu r och 
g ravy r bö rjade  dock  långsam t växa  fram  fr.o.m . slu te t av 16 00 -ta le t och  d is tink tionen  artist-  
artisan  u nder 1700-talet.
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en uppfattning om ett kulturellt åter- och omskapande som gällt en dimension hos 
det vi nu ser som litteratur, ”konst”dimensionen. En rimlig slutpunkt för en sådan 
är Kant. Hans distinktioner i Kritik der Urteilskraft (1790) tycks både förutsätta ett 
enande av konstarterna i en grupp och vara en mycket viktig drivkraft för den 
fortsatta utvecklingen och spridningen av ett begrepp Konst. Kant delar in mänsklig 
aktivitet i tre stora områden: det kognitiva, det moraliska och det estetiska. De sköna 
konsterna är en produkt av en alldeles särskild sorts aktivitet, och genom Kants 
upptagande av termen estetisk har den givits en beteckning som får stort genomslag. 
I och med begreppet estetisk som det som förenar en grupp verksamheter och skiljer 
dem från andra har utvecklingen nått en punkt där sättet att se inte skiljer sig 
nämnvärt från den begreppsvärld vi rör oss med i dag.

Litteratur
Vid redogörelsen för konstbegreppet har ordkonsten kommit till synes då och då; 
oftast som poesi men en annan typ har kunnat anas i vältaligheten, den ordkonst som 
följde retorikens regler. Poesi står för ordkonst i dess allra äldsta form, som både 
under antiken och senare var starkt knuten till rytm, metrik och bunden form. Det 
innefattade både epik, dramatik och det vi nu kallar lyrik och länge föll all 
språkanvändning där man använde sig av rytm och meter under begreppet poesi -  
även om redan Aristoteles vände sig emot att den som skrev naturfilosofi på vers 
skulle ha rätt att kalla sig poet.31 Samtidigt utvecklades emellertid retoriken alltmera 
till en övergripande lära om ordkonsten där poetiken blev en underavdelning till 
retoriken, en secunda rhetorica?1

Försöker man i stället spåra termen litteraturs utveckling får man en annan 
ingång till det som vi idag grovt sett ser antingen som böcker av ett visst slag eller 
som böcker överhuvudtaget.33

Det antika ursprunget

Det yttersta ursprunget till vårt ord litteratur är latinets littera, litterae (bokstav/- 
stäver). Vi känner igen den från andra språk. Pluralformen har givit franskans och 
engelskans lettres, letters -  brev, skrifter; kunskap, lärdom.

Den yngre och mera näraliggande termen litteratura är från Ciceros tid. Enligt 
Ciceros uppgift stod ordet litteratura för detsamma som notitia litterarum, något 
som kan betyda dels undervisning om bokstäver, dvs. om läs- och skrivkonst, dels 
kunskap om bokstäver. Från Quintilianus och andra antika författare vet vi att ordet 
var en synonym till det från grekiskan lånade ordet grammatik. Grammatiki var i 
sin tur enligt Quintilianus detsamma som ”vetenskapen att använda språket korrekt 
och förklaringar över poeter”.34

31 Aristoteles: Poetiken, I, x.
32 Fafner 1982, s. 59, 108, 245.
33 Roger Escarpit (1962, s. 83) menar att begreppet litteratur vid slutet av 1700-talet i sig 
har upptagit två motsägande arv, det från ordet poesi och det från ordet litterär.
34 Bennich-Björkman 1970, s. 9
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Den senare delen av definitionen kan förefalla underlig. Skulle grammatik 
åtminstone delvis ha stått för något som närmast tycks likna det vi kallar litteraturana
lys eller litteraturhistoria? Så tycks ha varit fallet. Enligt den inflytelserika35 Techné 
grammaticé författad av grammatikem Dionysius Thrax (ca 170-ca 90 f. Kr) var 
grammatiki en erfarenhetsbaserad vetenskap/konst (empeiria) rörande det som sagts 
av skalder och prosaförfattare, en vetenskap som sönderföll i sex delar. De flesta av 
dessa delmoment utgjordes av olika slags analyser och förklaringar av språket i det 
studerade verket, men den sista delen avsåg ”värdering av den litterära kompositio
nen, som är grammatikens ädlaste del”.36

”Litteratur” tycks alltså från början ha refererat till något mycket nära förbundet 
dels med undervisning, dels med tal om det vi nu kallar litteratur. Ibland stod ordet 
för prima litteratura, den första läs- och skrivundervisningen, ibland för gramma
tik, den högre undervisningen. Det användes dock under romersk tid även med 
andra innebörder: alfabet; grammatisk eller kanske allmänt lärd bildning; (hed
ningarnas) skrifter.

"Litteratur" i engelskan, franskan, svenskan

När termen litteratur mot medeltidens slut lånades in till de europeiska national- 
språken blev huvudbetydelsen, åtminstone i engelskan, ”lärd eller hövisk bildning 
som undfåtts via läsning”.37 Escarpit (1962) menar att termen både i engelskan, 
franskan och tyskan fram till mitten av sjuttonhundratalet betecknade ungefär lärd 
bildning, en form av kunskap. Mellan 1770 och 1800 tömdes den så på betydelsen 
bildning och kom istället att stå för den litterära produktionen.

England

Raymond Williams tecknar en mer detaljerad bild av utvecklingen i England. Där 
skedde vid mitten av sjuttonhundratalet en förskjutning av ordets betydelse mot 
”the practice and profession of writing”. Ordet kom att stå för en viss typ av 
verksamhet och dess produkter, snarare än för ett personanknutet bildningsbe- 
grepp. Detta skedde ungefär samtidigt som författarskapets villkor ändrades 
genom övergången från mecenatskap till skrifter som varor på en bokmarknad. 
Adjektivet literary började vid den tiden användas i sammanställningar som 
literary merit, literary reputation,38

Williams belägg ur Samuel Johnsons skrifter belyser skillnaderna i användning. 
De är dubbelt slående genom att termen förekommer både i sin gamla och nya 
betydelse hos samma person och vid samma tidpunkt. I Johnsons Life o f  Milton 
finns meningen ”...he had probably more than common literature, as his son

35 Under många sekler framåt ett standardverk som influerade latinska grammatiker och via 
deras verk de flesta modema europeiska grammatikor.
36 Citerat från Thavenius 1981, s. 213.1 Panofsky 1955 används termen literary criticism 
för ”värdering av den litterära kompositionen”.
37 Williams 1983, s. 184 .
38 A.a., s. 184-185.
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adresses him in one of his most elaborate Latin poems”; i Life o f Cowley heter det 
” ...an author whose pregnancy of imagination and elegance of language have 
deservedly set him high in the ranks of literature”. Båda ingår i Lifes o f the English 
Poets från 1779-1781. I Johnsons berömda ordbok från 1755, däremot, var 
definitionen fortfarande enbart ”learning, skill in letters”.

Exemplet från Life o f Cowley tycks peka mot att termen redan då skulle vara på 
väg mot den insnävning som enligt Williams kommer först senare, där litteratur står 
för skrifter som kännetecknas inte bara av språklig skicklighet och elegans utan 
dessutom av imagination -  svåröversatt, men närmast bildskapande fantasi. Men 
det Williams understryker är istället, att den distinktion eller kvalitetsbeteckning 
som eventuellt finns med som ett drag i termens användning mot slutet av 
sjuttonhundratalet i så fall rör ”the falling below the level of polite learning rather 
than of particular kinds of writing”. Ett av hans talande exempel på dess omfång är 
essäisten Hazlitts språkbruk ännu omkring 1825: ”’Ayrton said, ”1 suppose the two 
first persons you would choose to see would be the two greatest namnes in English 
literature, Sir Isaac Newton and Mr Locke”’.39

Frankrike

Williams tecknar med andra ord en utveckling på engelskt språkområde som 
åtminstone i stora drag liknar den som Escarpit generellt urskiljer för engelskan, 
franskan och tyskan. Bo Bennich-Björkmans studie ger emellertid vid handen att 
termens utveckling inte var så direkt, åtminstone inte i Sverige där den utvecklas via 
en huvudbetydelse vetenskap. I franskan, men inte i svenskan, menar han vidare, 
upprätthölls under sjuttonhundratalet en distinktion mellan å ena sidan förmågan att 
själv kunna skapa poesi och å andra sidan egenskapen eller förmågan littérature: att 
kunna förstå eller bedöma ordkonst; smak, allmän förmåga att uttrycka sig.

Bennich-Björkman hänvisar då till termens användning bl. a. i Voltaires Dic- 
tionnaire Philosophique (1764-). Ordets användning i franskan bekräftas i det 
avseendet av Jean-Frangois Marmontels (se ovan) definitioner i encyklopediarti- 
keln Littérature från ungefär samma tid. Värt att lägga märke till där är emellertid 
också att franskans littérature tycks ha haft mycket litet att göra med undervisning 
och vetenskap. Tvärtom definieras termen i motsats till lärdom, érudition.

I encyklopediartikeln Littérature görs först en åtskillnad mellan érudition och 
littérature, där érudition enligt Marmontel betecknar det lärda sysslandet med att 
etablera fakta som belyser antikens skrifter och ”monument”, kommenterandet och 
jämförandet av skrifter och skrifters utsagor. Littérature däremot står för ”la 
connaissance des belles-lettres”.40 Därefter görs en åtskillnad mellan Vérudit, le

39 A .a., s. 185.
40 Ä ven  vid  m itten  av  s ju ttonhundrata le t tycks em ellertid  te rm en  i franskan  ha  varit rikare  
än så. I andra artik la r av  sam m e fö rfa ttare  används den  ib land  på  ett v is som  g ö r det tro lig t 
a tt den  be tecknar sjä lva  verken  och  deras innehåll. W ellek (1973) ger någ ra  tid iga  exem pel 
där han  m enar a tt te rm en  används fö r a tt be teckna  ”a  body  o f  w ritin g ” , m en  tilläg g e r a tt o rdet 
nog  fö r fö rsta  gången  stod  p å  en  tite lsida  i fran sk  b o k  i den  be tyde lsen  1772.
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littérateur och 1’homme de lettres. Litteratören kännetecknas av att han tillgodo
gjort sig ”de stora modellerna”, antika eller moderna, ifråga om poesi, vältalighet, 
historia, moralfilosofi och politisk filosofi (dvs. les belles-lettres)', av ”un disceme- 
ment exquis et une mémoire heureuse et meublée avec choix”. Litteratören ”vet inte 
vad kommentatorerna har sagt om Homeros, däremot vad Homeros har sagt”. 
L ’homme de lettres kännetecknas istället av gåvan att kunna producera. Med ”de 
l’esprit, du talent et du gout” kan den senare, utan lärdom och med föga av 
littérature, producera ”des ouvrages ingénieux”.41

Littérature bygger således på förvärvad kunskap, men avgörande är något 
annat: urskillning, smak och omdöme ifråga om kunskapens användning. Tydliga 
gränser dras mot det lärda vetandet och utövandet av språkkonst, gränser som 
saknas i svenskan och engelskan. Distinktionerna tycks dessutom ha en utpräglat 
socialt särskiljande karaktär. Det lärda sysslandet med antikens skrifter (/ ’érudition) 
värderas lägre än den förtrogenhet med antika och moderna författares skrifter, 
utövad med urskillning, smak och omdöme som utgör littérature, kanske också än 
förmågan att utöva, producera språkkonst. Det högsta sociala värdet av bekantska
pen med språkliga produkter tycks ligga i förmågan att producera en viss typ av 
omdömen om dem, mycket mer än i den lärda mödan eller förmågan att skapa dem.

Drygt hundra år senare finner vi i Dictionnaire de VAcadémie frangaises (7e 
uppl. 1879) definitioner av littérature tre betydelsevarianter hos termen. Den först 
nämnda är den som liksom under tidigt 1700-tal gör littérature till en synonym till 
belles-lettres: ”La science qui comprend la grammaire, 1’éloquence et la poésie, et 
qu’on appelle autrement Belles-lettres”, dvs. en språk- och litteraturvetenskaplig 
”vetenskaps”gren. Som under antiken är det en vetenskap/kunskapsgren, och 
termen definieras dessutom så att den innefattar två av triviums tre konster, 
grammatik och vältalighet. Betydelsevariant nummer två sammanfaller med Mar- 
montels: ”La connaissance des regies, des matiéres et des ouvrages littéraires”. Här 
finns med andra ord antikens koppling till regelstyrdhet fortfarande kvar ifråga om 
litteratur/litteraturkännedom. Först som tredje betydelsevariant anges den nyare 
betydelse som kommer fram i termer som nationallitteratur, franska litteraturen: en 
nations eller en epoks litterära produktion. Man kan räkna med en starkt konservativ 
tendens i ordboken i fråga, men vi tycks ändå här vara mycket långt ifrån den 
huvudbetydelse av bokliga produkter som Escarpit ville se hos termen redan i 
början av 1800-talet. Att ordet litteratur tycks ha haft svårt att bli accepterat i den 
nya betydelsen särskilt i Frankrike påpekas också av Rene Wellek (1973).42

Sverige

Den svenska utveckling som Bo Bennich-Björkman skildrar kan kort sammanfat
tas på följande vis:

41 M arm ontel: E lém ents de  littérature. T om e II, s. 335-336.
42 W ellek  1973, s. 82. W ellek  c ite ra r E m es t R enan , som  1868 ta la r om  ”L’ensem ble  des 
p roductions q u ’on  appe la it au trefo is les ’ouvrages de l 'e s p r it’ e t q u ’on  désigne  m ain tenan t 
du n om  de litté ra tu re” .
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I Sverige utvecklades termen litteratur via betydelsen vetenskap, uppfattat som en 
samhällsfunktion, en verksamhet och ett verksamhetsområde i samhället av speciell 
art. Ordet stod kring 1750 i en huvudbetydelse för studier/undervisningen i de ämnen 
som fanns representerade inom det offentliga skolväsendet, eller betecknade den 
samhällsroll som de som var verksamma inom detta område företrädde. Två andra, 
mindre spridda bruk avsåg den speciella sorts läsning eller studier som gällde de 
antika språken samt undervisning/studier i konsten att språkligt uttrycka tankar och 
känslor. Under perioden 1750-1850 skedde en glidning mot betydelsen bokliga 
produkter (”kunskapsmagasin”) och ett ”bokväsen”. Vid artonhundratalets mitt var 
den viktigaste betydelseförskjutningen för samtliga tre användningstyper att de då i 
första hand stod för produkter, efter att vid periodens början i första hand ha stått för 
verksamheter. I en huvudbetydelse (”typ 1-användningen”) utvecklas termen alltså 
från att på femton- och sextonhundratalet ha stått för en lärares muntliga undervisning 
(”läsning”, jfr ”läsmästare”) till att stå för undervisning som sprids via tryckpressen.

Vidare skedde mot slutet av perioden en uppluckring av gränsmarkeringen mot 
andra samhällssektorer för litteratur i den första betydelsen, litteratur som undervis
ning och studier i allmänhet. Termen betecknade då produkter inte bara från 
undervisningssektorn utan också från t.ex. den politiska, statsstyrande sektom. 
Litteratur i den andra betydelsen fick svårt att hävda sig och tenderade att glida 
samman med litteratur av typ 1. Litteratur som undervisning i språkkonst, däremot, 
utvecklades på ett speciellt sätt. Under lång tid betecknade det både undervisning om 
eller över poesi och vältalighet och utövningen inom dessa områden. Under arton
hundratalet trängde innebörden utövning av språkkonst långsamt ut den andra och 
blev ensam kvar. Även i det fallet skedde en glidning mot produktion och produkter 
hos termen -  men inte så mycket mot skrifter som undervisar om språkkonst, utan 
istället mot de texter som undervisningen bearbetade, mot produkter av språkkonst. 
Vid mitten av 1800-talet fanns fortfarande litteratur av typ 3 kvar som beteckning för 
en verksamhet eller ett verksamhetsområde, men det avsåg i så fall diktens och 
diktandets område, inte undervisning eller vetenskap om dikt. Uttrycket skön 
litteratur hade då också böijat användas, men inte i någon större utsträckning.

Bennich-Björkman finner alltså i svenskan vid undersökningsperiodens början en 
huvudbetydelse som liksom antikens litteratura rörde undervisning och vetenskap. 
Den huvudbetydelse av lärdom eller hövisk bildning som kan urskiljas i engelskan 
och franskan före mitten av sjuttonhundratalet var hos oss bara sekundär. Han pekar 
uttryckligen på möjligheten att koppla huvudbetydelsen till ordets ursprungliga 
betydelse grammatik och till likheterna mellan den form undervisningen tog sig 
såväl under antiken som på 1700-talet i Sverige: läraren förklarar, kommenterar ett 
antal viktiga skrifter för eleverna.43

Varför överlevde då en begreppslig kärna från antiken så länge i Sverige till 
skillnad från i andra länder? En rimlig hypotes är att skillnaderna bör ses i relation till 
skillnader mellan ländernas samhällsstruktur. Den breda innebörd av bokliga studier 
och den starka knytning till stat och offentlighet (läsningsverket, undervisningsvä

43 Bennich-Björkman 1970, s. 22.
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sendet) som Bennich-Björkman betonar vid användningen av ordet i svenskan blir 
begriplig om man jämför storleken hos de samhällsgrupper som kom ifråga för 
bokliga studier och utvecklande av en hövisk bildning. Sveriges bokligt bildade klass 
skulle enligt en sådan tolkning ha varit alltför liten, och i alltför liten utsträckning 
fristående från staten, för att tillåta utvecklandet av en distinktion som inom denna 
klass ytterligare särskilde en speciell grupp, vilken inte bara bedrivit studier utan 
också tillgodogjort sig dessa i särskilt hög grad eller på ett socialt distinktivt sätt.44

En noggrannare redogörelse för termen litteratur i svenskan och dess utveckling 
under perioden 1750-1850 ser ut som nedan.45

Termen litteratur av typ 1 stod vid mitten av sjuttonhundratalet för ungefär 
detsamma som studier, den offentliga undervisningen vid skola och universitet, och 
litteraturen, i bestämd form, för undervisningsväsendet, ”läsningsverket”. Typ 2, ett 
specialfall av typ 1, avsåg den grekiska, romerska, hebreiska (orientaliska) ”läs
ningen Typ 3 stod för studier eller undervisning i konsten att uttrycka tankar och 
känslor, främst att språkligt göra det; för studier i språkkonst. Bennich-Björkman 
tar inte upp problemet ”konst”, men i det senare fallet bör man underförstå konst 
i betydelsen teknik.

Redan i början av perioden hade de tre typerna dock ett vidare innehåll än så. De 
kunde stå för annat, främst resultat av undervisning. Det innebar ifråga om typ 1 
ungefär lärdom, ifråga om typ 2 förståelse av de antika auktorerna och vid typ 3 
förmåga att uttrycka sig väl och att bedöma andras uttrycksförmåga.

Antagligen var det ur typ 2 som termen litteratur av typ 1 föddes. Litteratura och 
litterae plus språkattribut utpekade vetenskaper och universitetsdiscipliner inrikta

44 B enn ich -B jö rkm an  g e r sjä lv  typ  1-användn ingen  en  bakg ru n d  i sex ton- och  sju ttonhund 
ra ta le ts  d is tink tion  m ellan  res pu b lica  och  res literaria  (” s ta tssaker” -  ”lä rda  saker” ) och  
den  ky rk lig a  treståndslära  som  präg lade  de t svenska  sex tonhundrata le t. E n lig t den  k y rk liga  
treståndslä ran  v a r de tre  stånden  värjestånde t (det p o litiska  ståndet), lä reståndet och  
n äres tånde t - p o litic i, ecc lesia s tic i och  ceconomici. U n d er sju ttonhund ra ta le t tycks präster- 
stånd  och  läro stånd  ha  varit i sto rt se tt sam m a sak, och  ro llen  som  lärare  i vä rld sliga  äm nen  
b ara  en  sida av p räs te rs tånde ts underv isande funktion . M en  u nder he la  å rhundrandet finns 
ändå tendenser till g ränsd ragn ingar m ellan  de t and liga  ståndet och  ett lärostånd . H är d rar 
B enn ich -B jö rkm an  en p ara lle ll till sex ton- och  sju ttonhundrata le ts  d is tink tioner inom  
h is to rievetenskapen  i fo rm  av historia  c ivilis  (”h ä lle r dän  w ärld s liga  H isto rian” , som  
b erä tta r om  sådan t som  h än t i ”d ä t sto ra  w ärld s liga  u m g iänge t” ), historia  ecclesiastica  
(ky rkoh isto ria) och  historia  literaria  (”hä lle r S cho leh isto rien” , som  ger kunskap  om  ”de 
lärdas handlingar, skrifter, påfunder, m en in g ar och  tw ister, sam t om  w ettenskapernas 
uppkom st, til och  a ftagande” ). Se B enn ich -B jö rkm an  1970, s. 23 ff.
45 P å  svenska  finns i sam m a sem an tiska  sfär o rdet v itterhet, som  sku lle  kunna t ha  sä rsk il
ja n d e  fu n k tioner i re la tion  till låneordet litteratur. D et tycks em ellertid  h a  u tg jo rt en  ren  
p ara lle ll till o rdet litteratur. V itterhet, som  h a r sina sp råk liga  rö tte r i o rd e t veta, b rukades 
u nder fö rsta  hä lften  av 1 7 0 0 -ta le tp å sam m a  sä tt som  litte ra tu r av typ  1 fö rv e ten sk ap , stud ier 
i a llm änhet. Senare  g led  det m o t a tt s tå  fö r fö rs t e tt om fång  som  litte ra tu r av typ  2 och  typ  
3 tillsam m ans, d ärefter till att b li en  p ara lle ll till litte ra tu r av typ  3, m ed  sin  dubb la  betydelse  
av  underv isn ing  om /u tövande av språkkonst.
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de på de lärda språken. Kämbetydelsen var grammatik, språklära (konsten att aktivt 
behärska språket i fråga). Termen litteratur i kombination med lärda språk gled 
sedan antagligen mot att beteckna mer studiet av skrifterna än själva språkläran, 
samtidigt som målet för universitetsstudierna sänktes från aktiv språkbehärskning 
till att kunna läsa skrifterna. Genom inverkan från typ 1 kom litteratur av typ 2 så 
att få en mer vag betydelse av ”studium av den grekiska (etc) k u l t u r e n kom att 
mera vagt beteckna vetenskap och undervisning inriktad på främst de klassiska 
skrifterna från respektive kultur, men också på de samhällen ur vilka skrifterna 
utgått. Här kan man jämföra med beteckningen svenska litteraturen, som på 1760- 
talet kunde användas för ungefär ”vetenskapen om det svenska samhället i det 
förflutna och nuet”, till exempel svensk mynt- eller språkhistoria, lärdomshistoria, 
beskrivning av svenska orter och landskap, osv. Under perioden fram till 1820-30- 
talet gled sedan betydelsen på ett liknande sätt som för litteratur av typ 1: från 
vetenskap om antiken via vetenskap under antiken till skrifter från antiken.

Termen litteratur av typ 3 avsåg i en kärnbetydelse undervisning i ordkonst, med 
tonvikt på de moderna språken och allra mest på på den egna nationens språk. Men 
litteratur av typ 3 betecknade under lång tid lika väl utövningen inom som 
undervisning om eller över poesi och vältalighet. Under artonhundratalet ägde 
sedan en långsam process rum där innebörden utövning av språkkonst trängde ut 
den andra och blev ensam kvar. Möjligen finns det ett samband mellan det och den 
betydelseutveckling från verksamhet till produkter som skedde även ifråga om den 
typen av användning. Glidningen gick från de texter som gav undervisning inom 
disciplinen och mot de texter som undervisningen sysslade med, bearbetade, 
liksom vid typ 2. Fastän det vid 1800-talets början fortfarande var typ 1 som 
dominerade, var ”litteratur” av typ 3 då redan väletablerad i svenskan och under 
frammarsch. 1850 användes fortfarande både typ 1 och typ 3 -  men från 1830 
ungefär fanns till och med en liten tendens att dra in även de sköna konsterna i 
allmänhet under begreppet litteratur, alltså t.ex. måleri och musik. Uttrycket skön 
litteratur hade då också gjort sin entré, om än i liten omfattning.

Ungefär här lämnar oss Bennich-Björkman. Men han pekar ut en rörelseriktning 
hos termen, att som beteckning för en produkt stå för tryckpressarnas alster 
överhuvudtaget. Den tenderar att inte alls längre ha att göra med en gräns mellan 
vetenskap och andra samhällssektorer, utan, om någon viss sektor utpekas, istället 
röra den näringsgren där man lever av det tryckta ordet (jämför Williams om den 
engelska termen ungefär 100 år tidigare).

Litteratur och konst -  konklusion
Applikationskriteriema för termen litteratur har alltså varierat mycket inte bara 
historiskt utan också beroende på vilket språkområde och samhälle den förekommit 
i. Den har från böljan också varit flertydig. Vill man trots allt försöka ge en generell 
bild av ett övergripande skeende som avtecknar sig i begreppets transformationer över 
tid, kan det sammanfattas på följande vis: det sysslande med språk som var en konst 
i den antika meningen mötte långt senare på nytt åter konstbegreppet och placerades
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än en gång in under det, men då under ett nytt och annorlunda konstbegrepp, där bara 
delar av det som ursprungligen avsågs med ”litteratur” rymdes. Samtidigt skedde 
också en generell utveckling från litteratur som något som betecknade en regelstyrd 
aktivitet, via litteratur som ett personanknutet bildningsbegrepp, till något som stod 
för produkter av ett visst slag.

I ett första skede urskildes det som kallades litteratur närmast som en bestämd 
praktik, med det specifika draget att den rörde språk, både spräklära och vissa högt 
skattade språkliga produkter, dock utan att nödvändigtvis innebära förmåga att själv 
skapa sådana produkter. Det tycks ifråga om dem istället främst ha avsett förmåga att 
uttala sig om texterna, bedöma dem och tala över dem. Det är en betydelsenyans som 
återfinns i franskans littérature på 1700-talet, och även betydligt senare. Den antika 
uppfattningen om konst/litteratur som något regelstyrt återfinns också i den franska 
termen på en mycket sent stadium, vid mitten av 1800-talet.

Tidigt var det som kallades litteratur också nära förknippat med praktiken 
undervisning, med skola och bildning. Det hörde nära ihop med två av de tre konsterna 
i den medeltida läroplanens trivium: retorik, där förmågan att producera hade en plats, 
och grammatik. Därmed hade ”litteratur” en plats bland de högst skattade av de 
intellektuella konstema/vetenskapema/färdighetema i vad som länge var ett domine
rande sätt att se på och indela mänskliga verksamheter.

Det går att urskilja en gemensam kärna hos ett begrepp litteratur som funnits med 
under termens långa historia. Det har hela tiden pekat ut språk, skrift och fördjupad 
kunskap om språket som något från andra mänskliga kunskapsobjekt och verksam
hetsgrenar sär-skilt. Även i den allmänna betydelsen av undervisning och vetande 
stod ju termen för något som hörde nära samman med just språk och skrift; i språk 
och skrift formulerad och vidarebefordrad kunskap. Om denna nära koppling mellan 
språk, skrift och vetande vittnar fortfarande många ord och uttryck i den semantiska 
sfär som på svenska är knuten till studier: läsa kemi, läsa engelska, gå och läsa (för 
prästen), före-läsning, lektor. Begreppet litteratur har dessutom genomgående rört 
förmågan att producera korrekt språk och legitima omdömen om texter. Hela tiden har 
det slutligen varit tydligt värdeladdat, både som undervisning/vetande och kopplat till 
en särskild sorts bildning eller förmåga.

Det värde som knöts till litteratur under antiken och medeltiden var förmodligen 
främst knutet till en hög skattning av sj älva språket och insikter om dess regler. Senare, 
som personanknutet bildningsbegrepp i samhällen där både lärda mödor och konst 
gynnades av adel och kungahov, särskilde det som kallades litteratur en boklig och 
språklig bildning som otvivelaktigt hade högt socialt värde. Det stod i motsats till 
obildning, eller, som i Frankrike, för en språklig och litterär bildning och praktik som 
skilde sig inte bara från obildning utan också från (människor med) andra typer av 
bildning och kunskaper med mindre högt socialt värde. När sedan de språkliga 
produkterna som bildningen avsåg eller undervisningen bearbetade under 1800-talet 
började urskiljas som det som var litteratur, kvarstod en spänning mellan litteratur 
som en värderande beteckning för vissa typer av språkliga produkter och litteratur 
som en huvudsakligen beskrivande beteckning för tryckta skrifter överhuvudtaget. 
Det är en spänning som kvarstår än idag.
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Bilaga 2 
Fiktion-fakta och konst-icke konst. 
Kriterier, bedömningar, mätmetod 
och tabeller

Kriterier och bedöm ningar vid  klassificeringen
När det gäller kategorierna vers, versdramatik och prosadramatik är klassificering
en av texter relativt, men inte helt, problemfri.

Vers kännetecknas av den bundna formen eller dispositionen på boksidan 
enbart. Till kategorierna vers- respektive prosadramatik har texter förts där två eller 
flera personer utbyter repliker och titeln eller undertiteln dessutom anger att det rör 
sig om utdrag ur ett sceniskt verk av något slag.1 Utdrag ur scen verk som endast 
återger en persons monolog eller längre replik har däremot inte förts till dramaka
tegorin, även om det rör sig om ett utdrag ur ett känt drama. I detta fall finns det i 
den faktiskt presenterade texten inte någonting som talar för att se den valda 
primärtexten som exempel på dramatik.

Kategorierna fiktionsprosa, litterär sakprosa och sakprosa visade sig vara svåra 
att definiera och utveckla någorlunda entydiga kriterier för. De regler jag har följt 
vid klassificeringen kan formuleras på följande vis.

Till kategorin litterär sakprosa förs texter vars påståenden kan antas vara 
avsedda att ha en direkt referens till en utomspråklig verklighet, men vilka dessutom 
har anspråk på konstnärligt värde. Bedömningen av deras syftning i en konstdi

1 E n  sådan  gränsdragn ing  kan  natu rlig tv is  d isku teras . N är b ö r u td ragen  ses som  exem pel på  
dram atik?  D et finns v erk  som  redan  från  bö rjan  skriv its som  läsdram er, och  sko lan to log iers 
u td rag  u r rom an tiska  d ram er p å  vers, exem pelv is , finns k anske  m ed  huvudsak ligen  fö r 
versens skull, in te  fö r den  d ram atiska  karak tären .
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mension har då först och främst avsett stilen. Nyttjas bildspråk (metaforer, meto- 
nymier)?, perifraser? Finns där utrop, retoriska frågor? Använder sig författaren av 
antiteser, anaforer, parallellismer? Eller finns där andra drag i sättet att bygga upp 
texten som tyder på en medveten konstnärlig syftning?

Motsvarande regel innebär för kategorin fiktionsprosa att för att en text skall 
föras till den kategorin bör det någorlunda klart framgå att textens påståenden inte 
är avsedda att omedelbart relateras till en utomspråklig verklighet vid bedömning 
av deras sanning. De är så att säga inte intressanta, ”nyttiga” på det viset. Ofta 
handlar sådana texter om enskilda människor, med en självklar kunskap om dessas 
inre egenskaper, känslor och tankar som knappast förekommer på andra ställen än 
i fiktion. Yttre och inre formella kännetecken för textutdrag som klassificerats som 
fiktionsprosa kan vara repliker i direkt anföring, användningen av tredje persons- 
pronomina och förnamn vid beskrivning och berättande; litterära tekniker som 
”vision avec” eller ”stream of consciousness”.

Kategorin sakprosa avser även den texter vars påståenden kan antas vara 
avsedda att ha en direkt referens till en utomspråklig verklighet. När litterär 
sakprosa och sakprosa har skilts åt är det formen, här bedömningen av stilen, som 
fått väga tyngst. Opersonlighet, objektivitet, förståndsmässighet är kanske det 
genomgående för de texter som klassificerats som sakprosa. Saklighet och ett 
neutralt, genomskinligt språk skiljer sakprosan från den litterära sakprosan. Men 
utdrag som förts till den kategorin kan även kännetecknas av en annan stil: 
kanslistilen och därmed besläktade stilar; dvs. långa, krångliga meningar med 
inskjutna satser, sammansättningar i stället för enkla ord, osv.

När tvivel har uppstått till vilken kategori en text bort föras har det oftast varit fråga 
om ett val mellan fiktionsprosa och litterär sakprosa, ibland mellan litterär sakprosa 
och sakprosa; någon gång mellan vers och fiktionsprosa. I det första fallet har alltså 
tvivel uppstått avseende graden av (avsedd) verklighetsreferens. Då har berättartek- 
niska drag som de ovan nämnda fått avgöra vart texten förts. Exempel på gränsfall är 
t.ex. texter som helt klart handlat om människor som faktiskt existerat, historiska 
personer. När jag bedömt att berättandet tagit över, och/eller graden av intim 
kännedom om dessa personer varit väl stor, har utdragen förts till kategorin fiktions
prosa. Till syvende och sist har det handlat om en sammanfattande bedömning av en 
viss textuell helhet: först och främst redogörelse för en faktisk, utomspråklig 
verklighet -  eller ej?

Det är de enskilda, antologiserade textenhetema som i undersökningen har 
bedömts med avseende på texttyp. Syftet har varit att komma närmare en faktiskt vald 
texttyp, och nära just den sorts texter elever faktiskt mötte, läste och lärde känna som 
litteratur. Tillvägagångssättet har betytt ett intensivt närstudium av ett stort antal 
enskilda texter och insikter i hur oerhört komplexa fenomen texter, texttolkning och 
mänsklig erfarenhetsöverföring via texter är. De viktigaste av dem har redovisats i 
slutorden. Sådana insikter ligger bakom de dubbelklassificerande kategorier som 
kommit till vid den slutliga kategoriseringen av materialet. Där har jag vid texter som 
framstått som särskilt svårbedömda avstått från att ta ställning: litterär sakprosa/ 
fiktionsprosa, sakprosa/litterär sakprosa, vers/fiktionsprosa.
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En insikt värd att understryka är slutligen den betydelse verkfunktionen, avgräns- 
ningen av ett visst antal utsagor som verket i sin helhet, har vid läsningen och 
bedömningen av texter. Ett överskridande av distinktionen vers-prosa kan till 
exempel vara kännetecknande för en text i sin helhet, som vid prosapoem, men det kan 
också vara något som bara gäller för en viss del av ett verk och insatt i sitt sammanhang 
får mindre vikt; ett verk kan ha ett främst verklighetsbeskrivande, didaktiskt innehåll, 
men vara försett med en ram i form av en fiktiv dialog, vilken bara framträder i delar 
av verket, etc.

M ätm etoden
Vid beräkningen av primärtexternas fördelning på texttyper och författarskap har 
jag som mätenhet använt sida i respektive antologi. Det betyder att mängden text 
av en viss typ inte är direkt jämförbar mellan antologier från olika tider och länder: 
en sida fiktionsprosa i Richard Steffens antologi utgörs till exempel inte av samma 
antal rader och nedslag som en sida fiktionsprosa hos Lagarde-Michard. Det som 
har beräknats är det utrymme olika texttyper beretts inom varje antologi, mätt i 
tilldelat antal sidor.

Grundregeln har varit att inte dela upp antologiernas sidor i halva sådana, utan 
se enbart till det grova måttet helsidor. När två texttyper har mötts på en sida, har 
sidan tillgodoräknats den som upptagit störst plats -  men jag har samtidigt försökt 
se till att ingen texttyp på det viset har gynnats. I det franska materialet från 1980 
var grundregeln dock inte möjlig att följa, eftersom sidorna ofta till stor del upptas 
av inramande sekundärtext. Där har jag räknat också med halva sidor, efter vissa 
regler för det antal rader omgivande sekundärtext som motiverar att en antologisida 
inte längre är en hel utan en halv sida primärtext. I den svenska moderna 
lyrikantologin Dikter fö r  vår tid  visade det sig också för att göra materialet rättvisa 
bli nödvändigt att räkna med halva sidor.

De svenska moderna antologierna är till skillnad från de övriga rikligt illustre
rade. De sidor som helt och hållet utgörs av bilder har där räknats bort, liksom 
sådana som helt och hållet utgörs av författarpresentation plus illustration. I andra 
fall ingår illustrationer i det beräknade sidantalet; något som inte skall ha förfördelat 
någon viss texttyp.

Tabeller
I tabellerna nedan redovisas fördelningen på texttyper i de undersökta antologierna 
per representerad författare samt det sammanlagda utrymmet för varje författar
skap eller annan strukturerande enhet. I två fall har jag inte bedömt det som 
meningsfullt att alls återge tabeller: för Dialog-delen Dikter fö r  vårtid och Lagarde- 
Michards XX: e siécle. I båda fallen skulle tabellerna, trots att de sammanför 
textenhetema under respektive författare, uppta betydligt mera än hundra rader. 
Dikter fö r  vår tid, vars strukturering av texter beskrivits i del tres fjärde kapitel, 
består nästan uteslutande av vers. En av de 87 sidorna har klassificerats som vers/ 
fp (Solsjenitsyn: Att andas), en och halv som fp(låg) (Sagan om den lilla lilla
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gumman) och en och halv sida som vers(låg) (Imse vimse spindel samt Lennart 
Hellsings Vad ska vi göra?). Fördelningen på texttyper i sin helhet i Lagarde- 
Michards XX:e siécle har redovisats i diagram i avhandlingens del II; dess 
strukturering och i någon mån också de författare som finns representerade där i del 
tres tredje kapitel.

Strukturerande rubriker i antologierna har återgivits i tabellerna; för de franska 
antologierna dock bara dem på den mest övergripande nivån. Där finns ett stort antal 
ytterligare strukturerande rubriker. Tabellerna avser slutligen de upplagor av 
respektive antologi/antologidel som jag har använt, redovisade i första delens sista 
kapitel.

Tabell 1-4: Översikt av svenska litteraturen. Del 1-4, red. av Richard Steffen

Tabell 1. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Översikt av svenska litteraturen, del I

Reformationstidevarvet
L. Andreae och 0. Petri...................sp/lsp 3 ...........................3
Olavus Petri..................................vers 2, vdr 3, lsp 20........ 25
Gustav Vasa..................................lsp 5, sp/lsp 4 ...................9
Johannes Messenius...................... vdr 10, lsp 1................... 11
Reformationstidens folklyrik vers 6 .............................6
Lars Wivallius............................... vers 3, lsp 4 .................... 7
Gustav II Adolf............................. lsp 8 ............................... 8
Stormaktstidevarvet
Georg Stiemhielm.........................vers 19, vdr 6 ................. 25
Gustav Rosenhane (S-kär Bergbo)... vers 3 .............................3
Lars Johansson Lucidor..................vers 6 ..............................6
Johan Runius................................vers 8 ..............................8
Israel Holmström...........................vers 2 ............................. 2
Samuel Columbus..........................vers 1, vdr 2, lsp 5, vdr 2.. 8
Hakvin Spegel.............................. vers 8 ..............................8
Jesper Svedberg............................ vers 2, lsp 3 .....................5
Jacob Arrhenius............................ vers 1 ..............................1
Jacob Frese...................................vers 4 ............................. 4
Urban Hjäme................................ fp 2 ................................ 2
Gunno Dahlstiema.........................vers 5 ............................. 5
Storhetstidens historiska visdiktning vers 11..........................11
OlofRudbeck............................... lsp 8 ............................... 8
Upplysningstidevarvet. Första perioden
Samuel von Triewald..................... vers 1 ..............................1
Olof von Dalin.............................. vers 14, fp 7, lsp 12........ 33
Carl von Linné.............................. sp/lsp 7 ...........................7
Carl Gustav Tessin.........................lsp 3 ............................... 3
Hedvig Charlotta Nordenflycht vers 9 ............................. 9
Gustaf Philip Creutz...................... vers 9 ..............................9
Gustaf Fredrik Gyllenborg vers 9 ............................. 9
Anders Odel..................................vers 5 ..............................5
Upplysningstidevarvets andra skede. Bellmanska perioden
Carl Michael Bellman................... vers 39, lsp 4 .................43
Jacob Wallenberg...........................fp/lsp 6 ............................6
Carl Israel Hallman....................... vdr 4 .............................. 4

Summa: vers 167, vdr 25, fp 9, lsp 73, fp/lsp 6, sp/lsp 14 s.
Summa: 294 s.

Tabell 2. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Översikt av svenska litteraturen, del 2

Upplysningstidevarvets tredje skede. (1772-1792)
Den gustavianska litteraturen
Gustav B I.................................... lsp 4 ................................ 4
Gustav III och Kellgren.................vdr 14............................14
Magnus Lehnberg.........................lsp 7 ................................ 7
Nils von Rosenstein...................... lsp 8 ................................ 8
Johan Henrik Kellgren...................vers 42, lsp 13............... 55
Carl Gustav av Leopold.................vers 25, lsp 13............... 38
Johan Gabriel Oxenstierna vers 17..........................17
Gudmund Göran Adlerbeth vdr 14...........................14
Thomas Thorild............................vers 5, lsp 2 0 .................. 25
Bengt Lidner................................vers 13, vdr 12............... 25
Upplysningstidevarvets fjärde skede (1792-1809). 
Sengustavianska perioden
Anna Maria Lenngren...................vers 29...........................29
Frans Michael Franzén..................vers 24...........................24
Johan Olof Wallin.........................vers 21, lsp 7 ................ 28
Johan David Valerius.................... vers 4 .............................. 4
Nyromantiken (1809- ca 1830)
Per Daniel Amadeus Atterbom vers 16, vdr 55, lsp 5 .......76
Lorenzo Hammarsköld..................vers 9 .............................. 9
F. Dahlgren och K. Livijn.............. vers 12........................... 12
Carl Fredrik Dahlgren...................vers 10........................... 10
Julia Nyberg (Euphrosyne) vers 3 ............................. 3
Arvid August Afzelius...................vers 2 .............................. 2
Samuel J. Hedbom.......................vers 3 .............................. 3
Anders Abraham Grafström vers 3 ............................. 3
Erik Johan Stagnelius....................vers 25, vdr 27............... 52

Summa: vers 263, vdr 122, lsp 77 s.
Summa: 462 s.

330



Tabell 3. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal
sidor i Översikt av svenska litteraturen, del 3

Tabell 4. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Översikt av svenska litteraturen, del 4

Götiska Förbundet. Den fornnordiska renässansen 
(Från 1810 till omkring 1840)
Erik Gustaf Geijer........................vers 21, lsp 33 ................54
Per Henrik Ling........................... vers 12........................... 12
Esaias Tegnér...............................vers 53, lsp 2 5 ................78
Bernhard von Beskow...................vdr 18............................ 18
Carl August Nicander.................... vers 7, vdr 11..................18
Brytningen inom nyromantiken
Erik Sjöberg (Vitalis).................... vers 12........................... 12
Carl Jonas Love Almqvist vers 26, fp 32, lsp 7 .........65
Den borgerliga liberalismen.
Verklighets- och tendensdiktningen. Omkr. 1830 -1865.
Fredrika Bremer........................... fp 28 ............................. 28
Sofia von Knorring....................... fp 15..............................15
Emilie Flygare-Carlén................... fp 14............................. 14
K. A. Wetterbergh......................... fp 9 .................................9
Magnus Jakob Crusenstolpe fp 5, lsp...5 ....................10
Henrik Bernhard Palmaer............... lsp 13.............................13
August Blanche............................prdr 9, fp 17................... 26
Carl Vilhelm Bottiger....................vers 7, lsp 6 ....................13
Herman Sätherberg.......................vers 5 .............................. 5
Bernhard Elis Malmström vers 9 .............................9
Johan Nybom...............................vers 4 .............................. 4
Oskar Patrik Sturzen-Becker vers 5, lsp 18.................23
Carl Vilhelm Aug. Strandberg vers 12..........................12
Gunnar Wennerberg.......................vers 1, vdr 6, lsp 6 ...........13
Vilhelm von Braun........................vers 8 .............................. 8
Elias Sehlstedt..............................vers 4 ..............................4
Johan Ludvig Runeberg................. vers 41, lsp 7 ..................48
Zacharias Topelius........................ vers 12...........................12

Summa: vers 239, vdr 35, prdr 9, fp 120, lsp 120 s.
Summa: 523 s.

Nutidens idealistiska och naturalistiska diktning.
(Från omkr. 1865.)
Carl J. G. Snoilsky......................... vers 27..........................27
Edvard Bäckström......................... vers.3 ..............................3
Carl Ludvig Östergren....................vers.6 ............................. 6
Carl David av Wirsén.................... vers 12...........................12
Albert Teodor Gellerstedt............... vers.5 .............................5
Viktor Rydberg............................. vers 21, fp 22.................43
August Strindberg..........................vers 3, vdr 22, fp 2 9 ....... 54
Anne-Charlotte Edgren-Leffler...... fp 21 ............................. 21
Gustaf av Geijerstam........................fp 28 ......................... 28
Albert Ulrik Bååth.........................vers.3 ..............................3
Ola Hansson.................................vers 3, fp 3 .......................6
Victoria Benedictsson.......................fp.8 ............................. 8

.33 

.25 

. 19 

.22 

. 24 

. 12 

. 20

Tor Hedberg.................................. prdr 33..........
Vemer von Heidenstam.................. vers 10, fp 15......
Oscar Levertin.............................. vers 6, fp 7, lsp 6 .
Selma Lagerlöf............................. fp 22 ..................
Per Hallström................................ fp 24 ..................
Gustaf Fröding.............................. vers 12..........
Erik Axel Karlfeldt........................ vers 20..........

Summa: vers 131, vdr 22, prdr 33, fp 179, lsp 6 s.
Summa: 371 s.

Tabell 5-7: Josua Mjöbergs antologier

Tabell 5: Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Ur reformations- och stormaktstidens litteratur samt Ur 
frihetstidens litteratur

Olavus Petri.................................lsp 13.............................13
LarsWivallius.............................. vers 10........................... 10
Georg Stiemhielm........................vers 12, lsp 5 .................. 17
Samuel Columbus......................... lsp 3, sp 2 ........................ 5
Lars Johansson (”Lucidor”)  vers 4 .............................4
Gunno Dahlstierna........................vers 1 ...............................1
Johan Runius............................... vers 8 .............................. 8
Jacob Frese..................................vers 3 .............................. 3
Olof von Dalin............................. vers 8, fp 10, lsp 12......... 30
Hedvig Charlotta Nordenflycht vers 7, lsp 3 ...................10
Gustaf Philip Creutz..................... vers 17........................... 17
Gustaf Fredrik Gyllenborg vers 13..........................13

Summa: vers 83, fp 10, lsp 36, sp 2 s.
Summa: 131 s.
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Tabell 6: Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal
sidor i Svensk litteratur I, Från Bellman till och m edAlm quist

Carl Michael Bellman....................vers 15......................... 15
Johan Henrik Kellgren....................vers 24, lsp 9 ................. 33
Carl Gustaf Leopold.......................vers 18, lsp 6 ................. 24
Johan Gabriel Oxenstjema vers 9 ............................ 9
Thomas Thorild.............................vers 2, lsp 16..................18
Bengt Lidner................................. vers 12..........................12

 19
 17
 31
 28
 22

 45
 81
 11

Anna Maria Lenngren....................vers 19...............
Frans Michael Franzén...................vers 17...............
Johan Olof Wallin..........................vers 23, lsp 8 ......
Per Daniel Amadeus Atterbom vers 19, lsp 9 ......
Erik Johan Stagnelius.................... vers 22................
Erik Gustaf Geijer.........................vers 18, lsp 27.....
Esaias Tegnér................................vers 52, lsp 29 .....
Erik Sjöberg..................................vers 11...............
Carl Jonas Love Almqvist.............. vers 3, prdr 18, lsp 3,

vers/fp 3, fp/lsp 9 .......... 36

Summa: vers 264, prdr 18, lsp 107, vers/fp 3, fp/lsp 9 s.
Summa: 401 s.

Tabell 7: Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Svensk litteratur 2, Från Fr Bremer till och m ed Karlfeldt

Fredrika Bremer...........................fp 34, lsp 2 ......................36
August Blanche........................... fp 18, lsp 3 ......................21
Johan Ludvig Runeberg.................vers 32, lsp 1, sp 1 ...........34
Zacharias Topelius.........................vers 11.......................... 11
Bernhard Elis Malmström.............. vers 9 ..............................9
Carl W. A. Strandberg.................... vers 6 ..............................6
Oscar Patrik Sturzen-Becker...........vers 6, lsp 10..................16
Viktor Rydberg............................ vers 32, lsp 9 ..................41
Carl Snoilsky............................... vers 14, lsp 1 .................. 15
Carl David af Wirsén..................... vers 5 ..............................5
August Strindberg..........................fp 33 .............................33
Anne-Charlotte Edgren-Leffler fp 14............................ 14
Gustaf af Geijerstam...................... fp 11.............................11
August Bondeson..........................fp 13.............................13
Albert Ulrik Bååth.........................vers 5 ............................. 5
Ola Hansson.................................vers 4 ............................. 4

 16
.33 
. 16 
. 28 
.22 
. 31 
.20

Victoria Benedictsson.....................fp 16......................
Verner von Heidenstam.................. vers 12, fp 15, lsp 6 .
Oscar Levertin...............................vers 6, lsp 10.........
Selma Lagerlöf..............................fp 28 .....................
Gustaf Fröding.............................. vers 21, lsp 1 .........
Per Hallström................................ vers 5, fp 26...........
Erik Axel Karlfeldt........................ vers 20..................

Tabell 8-11: Morceaux choisis des au
teurs frangais du moyen åge å nos jours 
(842-1900)..., red. av Charles-Marc Des 
Granges, uppdelad på ett århundrade 
per tabell. Författare, texttyper/antal si
dor samt sammanlagt antal sidor.

Tabell 8 :1500-talet

XVIe siécle
Clément Marot.............................
La Pléiade
Pierre de Ronsard.........................
Joachim du Bellay........................
Rémy Belleau..............................
Antoine de B atf............................
Autour de la Pléiade
Du Bartas....................................
Agrippa d’Aubigné.......................
Philippe Desportes........................
Jean Bertaut.................................
Les conteurs
Francois Rabelais.........................
Brantöme....................................
Les moralistes
Michel de Montaigne...................
Pierre Charron.............................
La tragédie au XVIe siécle
Etienne Jodelle............................
Robert Gamier.............................
A. de Montchrestien.....................
La comédie au XVIe siécle
Pierre Larivey..............................
Théologiens
Jean Calvin..................................
Saint Franqois de Sales..................
Historiens et auteurs de mémoires
Blaise de Montluc.........................
Agrippa d’Aubigné.......................
Ecrivains politiques
La Boétie....................................
La satyre Ménippée......................
Le roi Henri IV ............................
Jacques Amyot.............................
Henri Estienne.............................
Etienne Pasquier...........................
Bernard Palissy............................

vers 10................  10

vers 13..........................13
vers 7, lsp 6 ...................13
vers 4 .............................4
vers 4 .............................4

vers 5 . 
vers 6. 
vers 3 . 
vers 4.

fp 12...
fp/lsp 2..

lsp 13....
lsp 3 ....

vdr 2 .. 
vdr4 .. 
vdr 4 ...

prdr 4.

lsp 3... 
lsp 3...

...5

. . .6

...3

...4

. 12 

. . .2

. 13

... 3

. . .  2 

...4 

...4

lsp 5 ....
fp/lsp 5..

lsp 3 ...............................3
vers 1, lsp 3 .................... 4
lsp 2 ...................
fp/lsp 5 ...............
sp 4 ...................
lsp 4 ...................
sp 3 ...................

Summa: vers 188, fp 208, lsp 43, sp 1 s.
Summa: 440 s.

Summa: vers 57, vdr 10, prdr 4, fp 12, lsp 45, sp 7, fp/lsp 12 
Summa: 147 s.
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Tabell 9 : 1600-talet Tabell 1 0 :1700-talet

XVIIe siécle XVffle siécle
La réforme de la poésie Bernard de Fontenelle............................. . lsp 4 ......................... 4

11 14
4 2?
3 11

Les adversaires de Malherbe Georges-Louis de Buffon............. . lsp 12....................... 1?
10 28

Marc-Antoine de Saint-Amant... ......vers 3 ............................................. 3 Bemardin de Saint-Pierre...................... , lsp 2, fp/lsp 4 .................... 6
Théophile de Viau.........................................vers 4 ........................... 4 Le roman au XVIIIe siécle
Les influences philosophiques et sociales Alain-René Le Sage.................................. . fp 8 .......................................... 8

5 6
Jean-Louis Guez de Balzac....... .... lsp 8 ............................. 8 Les moralistes au XVIIIe siécle

... vers 2. lsn 11 ................ 13 Vauvenargues.............................. . lsp 3, sp 2 ................. 5
La formation de la tragédie classique Nicolas de Chamfort.................... . lsp 2, fp/lsp 1 ............ 3
Jean Mairet.............................. ... vd r4 ............................ 4 La tragédie au XVIIIe siécle

n 4
6 16

Les écrivains de Port Royal La comédie au XVIIIe siécle
P 13
3 4

La predication au XVIIe siécle Alain-René Le Sage.................................. . prdr 9 ...................................... 9
30 10
6 7

Jean Baptiste Massillon............................lsp 7 ................................................ 7 La poésie didactique et lyrique au XVIIIe siécle
7 5

Les moralistes mondains Le Franc de Pompignan.......................... . vers 4 ...................................... 4
10 6
14 4

...  lsp 21 .......................................... 31 14

... lsp 8 ................................................ 8 ?
Les mémoires L’éloquence sous la révolution

... lsp 3 ................................................ 3 6
4 3

... lsp 10............................................. 10 4
La comédie au XVIIe siécle
Cyrano de Bergérac............................. ...... prdr4 .......................................... 4 Summa: vers 46, vdr 29, prdr 34, fp 24, lsp 87, sp 2, fp/lsp 5, sp/
Paul Scarron............................................. .......vdr 3 .............................................. 3 lsp 3 s.
Jean-Baptiste Moliére................................vdr 9, prdr 15........................... 24 Summa: 230 s.
La tragédie classique
Jean Racine................................................. ......vers 1, vdr 13, lsp 7, sp 3 24
La fable
Jean de La Fontaine.............................. ......vers 17, fp 2,lsp 1 ............... 20
La théorie de 1’idéal classique
Nicolas Boileau....................................... ...... vers 17,lsp 3 ......................... 20
Fran?ois de La Mothe-Fénelon ..........fp 2, lsp 14, fp/lsp 5 ............. 21

Summa: vers 77, vdr 57, prdr 19, fp 4, lsp 152, sp 10, fp/lsp 15,
sp/lsp 7 s.
Summa: 341 s.
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Tabell 11:1800-talet 

XIXe siécle
Les initiateurs de la nouvelle renaissance
Fran$ois-René de Chateaubriand fp 3, lsp 25, fp/lsp 6 ........34
Germaine de Staél......................... lsp 13............................13
La poésie lyrique -  Les romantiques
Alphonse de Lamartine..................vers 11, fp 5 ................... 16
Victor Hugo..................................vers 17, fp 2 ................... 19
Alfred de Vigny.............................vers.5 ............................. 5
Alfred de Musset...........................vers 14..........................14
Théophile Gautier.......................... vers 5, fp/lsp 2 .................7
Jean-Pierre de Béranger................. vers.1 ............................. 1
Auguste Barbier.............................vers.4 .............................4
Les parnassiens
Théodore de Banville................... vers 4 .............................. 4
Les symbolistes
Paul Verlaine................................vers 3 ...............................3
Le drame romantique: Les théories
Victor Hugo................................. lsp 8 ................................8
Alfred de Vigny............................ lsp 4 ................................4
Le drame romantique: Les oeuvres
Alexandre Dumas pére..................prdr 5 .............................. 5
Victor Hugo................................. vdr 20 ........................... 20
Alfred de Vigny............................prdr 5 ..............................5
Alfred de Musset..........................prdr 10...........................10
La réaction classique de 1843
Francis Ponsard.......................... vdr 5 ...............................5
La renaissance du drame en vers
Henri de Bomier...........................vdr 5 ...............................5
Edmond Rostand.......................... vdr 7 ...............................7
Le mouvement philosophique et reiigieux
Joseph de Maistre......................... lsp 13.............................13
Félicité-Robert de Lamennais fp 3, lsp 5 ........................8
Le pére Lacordaire....................... lsp 4 ................................4
Victor Cousin............................... lsp 10.............................10
Théodore Jouffroy........................ lsp 5 ................................5
La critique au XIXe siécle
Joubert........................................ lsp 2 ................................2
Abel Francois Villemain................ lsp 8 ................................ 8

Charles Sainte-Beuve....................lsp 11.............................11
Saint-Marc Girardin..................... lsp 6 ................................ 6
Désiré Nisard................................lsp 6 ................................6
Hippolyte Taine........................... lsp 9 ................................ 9
Ferdinand Brunetiére.....................lsp 12............................ 12
Anatole France............................. lsp 3 ................................3
Jules Lemaitre............................. lsp 7 ................................ 7
Émile Faguet................................ lsp 6 ................................ 6
Les écrivains scientifiques
Claude Bernard............................. lsp 2, sp 2 ........................4
Louis Pasteur................................lsp 3 ................................3
L’histoire au XlXe siécle
Augustin Thierry.......................... lsp 8, fp/lsp 3 ..................11
Frangois Guizot............................ lsp 9 ................................9
Adolphe Thiers.............................lsp 12............................ 12
Jules Michelet...............................lsp 13............................ 13
Fustel de Coulanges......................lsp 2, sp 4 ........................6
Emest Renan............................... lsp 10............................ 10
Joumalistes
Paul-Louis Courier....................... lsp 6 ................................ 6
Louis Veuillot.............................. lsp 3, fp/lsp 1 ................... 4
La comédie au XIXe siécle
Eugéne Scribe.............................. prdr 6 .............................. 6
Émile Augier............................... prdr 11...........................11
Eugéne Labiche............................prdr 6 .............................. 6
Le roman au XIXe siécle
Charles Nodier..............................fp 3 .................................3
Alexandre Dumas pére..................fp 6, lsp 6 ........................12
Stendhal...................................... fp 8 .................................8
Honoré de Balzac.........................fp 13..............................13
Prosper Mérimée.......................... fp 9 .................................9
Gustave Flaubert...........................fp 10..............................10
George Sand................................ fp 8, lsp 2 ........................10
Alphonse Daudet.......................... fp 8 .................................8
Paul Bourget................................ fp 8 .................................8
Pierre Loti....................................fp 9 .................................9

Summa: vers 64, vdr 37, prdr 43, fp 95, lsp 233, sp 6, fp/lsp 12 s. 
Summa: 490 s.
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Tabell 12-14: Dialog-antologierna Från Bibeln till Blanche, Från Dickens till 
Delblanc och 1900-talsberättare, red. av Hugo Rydén m.fl

Tabell 12: Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Från Bibeln till Blanche

Forntiden
Bibeln.........................................vers 1, lsp 5 ..................... 6
Echnaton + Mitt hjärta.................. vers 2 .............................. 2
Hymn till elden............................ vers 2 .............................. 2
Tao + Att följa..............................vers 2 .............................. 2
Homeros..................................... vers 9 .............................. 9
Tyrtaios....................................... vers 1 ...............................1
Alkman....................................... vers 1 ...............................1
Sofokles...................................... vdr 7 ............................... 7
Platon..........................................lsp 3 ................................ 3
Horatius...................................... vers 1 ...............................i
Ovidius.......................................vers 3 ...............................3
Livius..........................................lsp 2 ................................ 2
Medeltiden
Marie de France............................vers 4 .............................. 4
Dante Alighieri............................ vers 5 .............................. 5
Giovanni Boccaccio...................... fp 6 .................................6
Francois Villon............................ vers 2 .............................. 2
Ur Koranen..................................lsp 1 ................................ 1
Ur Tusen och en natt..................... fp 3 .................................3
Yamanoue + Minamato.................vers 1 ...............................1
Li Po + Chou Pang-yen.................vers 2 .............................. 2
Vidyapati.................................... vers 1 ...............................1
UrVöluspa...................................vers 1 ...............................1
UrHavamal.................................vers 2 .............................. 2
Snorre Sturlason...........................fp 2 .................................2
Hravnkel Frösgodes saga............... fp 9 ................................. 9
Ebbe Skammelsson...................... vers 3 .............................. 3
Den heliga Birgitta....................... vers 2 .............................. 2
Sankt Örjan och draken.................fp 2 .................................2
1500- och 1600-tal
Franpois Rabelais......................... fp 4 .................................4
Miguel de Cervantes Saavedra fp 5 ................................5
William Shakespeare.................... vdr 6 ............................... 6
Moliére....................................... vdr 7 ............................... 7
Jean de La Fontaine...................... vers 2 .............................. 2

John Bunyan................................ fp 1 ................................. 1
Månen och året (maya)..................vers 1 .............................. 1
Vad modem säger... (aztek) vers 1 ............................. 1
LarsWivallius.............................. vers 2 .............................. 2
Lasse Lucidor.............................. vers 2 .............................. 2
Georg Stiemhielm........................ vers 6 .............................. 6
Upplysningen
Daniel Defoe............................... fp 6 .................................6
Jonathan Swift..............................fp/lsp 5 ............................ 5
Franpois de Voltaire...................... fp 5, lsp 1..........................6
Jean Jacques Rousseau..................lsp 3 ................................3
Carl Michael Bellman...................vers 6 .............................. 6
Johan Henrik Kellgren...................vers 5 .............................. 5
Anna Maria Lenngren...................vers 5 .............................. 5
Romantiken
Johann W. von Goethe...................vers 1 fp 2 ........................3
Friedrich Hölderlin....................... vers 1 .............................. 1
Heinrich Heine............................ vers 1 ...............................1
Georg Biichner............................ prdr 11......................... 11
Samuel Coleridge......................... vers 1 ...............................1
Robert Bums............................... vers 1 ...............................1
Edgar Allan Poe............................fp 7 .................................7
Polynesisk skapelsemyt................. lsp 1 ................................ 1
Jägaren, elden och kvinnorna fp 2 ................................2
Konungen....................................vers 1 ...............................1
Asbjprnsen - Moe......................... fp 3 .................................3
Hans Christian Andersen............... fp 9 .................................9
Erik Johan Stagnelius....................vers 4 .............................. 4
Johan Olof Wallin......................... vers 1 .............................. 1
Esaias Tegnér............................... vers 4 .............................. 4
Erik Gustaf Geijer........................ vers 5 .............................. 5
Carl Jonas Love Almqvist............. vers 3, fp 3 ....................... 6
Johan Ludvig Runeberg................. vers 3 .............................. 3
Viktor Rydberg............................ vers 3 .............................. 3
Fredrik August Dahlgren............... prdr 4 .............................. 4
August Blanche............................fp 4 .................................4

Summa: vers 104, vdr 20, prdr 15, fp 73, lsp 16, fp/lsp 5 s. 
Summa: 233 s.
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Tabell 13: Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal
sidor i Från D ickens till Delblanc

Realism och naturalism
Charles Dickens.............................. fp..8 ............................. 8
Émile Zola..................................... fp..4 .............................4
Guy de Maupassant....................... fp.5 ................................5
Fjodor Dostojevskij....................... fp.7 ................................7
Henrik Ibsen.................................prdr 11...........................11
Walt Whitman............................... vers.2 ..............................2
Charles Baudelaire........................ vers.3 ..............................3
Arthur Rimbaud............................ vers.2 ..............................2
Svensk litteratur 1870-1900
August Strindberg.......................... vers 2, prdr 12, fp 9,

fp/lsp 3..........................26
Vemer von Heidenstam.................. vers.3 ..............................3
Selma Lagerlöf...............................fp..3 .............................3
Gustaf Fröding.............................. vers.5 ............................. 5
Erik Axel Karlfeldt........................ vers.4 .............................4
Hjalmar Söderberg..........................fp..4 .............................4
Modern prosa
Maxim Gorkij.................................fp 10.............................10
Cora Sandel................................... fp..8 ............................. 8
lames Joyce................................... fp..6 .............................6
Marcel Proust.................................fp..4 .............................4
Franz Kafka................................... fp..4 .............................4
Ernest Hemingway..........................fp..5 .............................5
Väinö Linna................................... fp..8 ............................. 8
Heinrich B ö ll................................. fp..2 .............................2
Albert Camus..................................fp..9 .............................9
Alexander Solsjenitsyn................... fp.5 ................................5
Modern lyrik
Georg Trakl...................................vers.3 ..............................3
Guillaume Apollonaire...................vers.2 ..............................2
André Breton................................vers.2 ..............................2
Vladimir Majakovskij.................... vers.4 .............................4
Carl Sandburg............................... vers.1 .............................. 1
Thomas Stearns E lio t.................... vers.6 ..............................6
Jevgenij Jevtusjenko...................... vers.3 ..............................3

Allen Ginsberg............................
WolfBiermann............................
Hans Magnus Enzensberger..........
Modem dramatik
Berthold Brecht............................
Arnold Wesker.............................
Samuel Beckett............................
Modern litteratur i tredje världen
Chinua Achebe............................
Léopold Senghor.........................
Nicoläs Guillén............................
Pablo Neruda...............................
AiCh'ing....................................
Wen I-to......................................
Lu Hsiin..................................... .
Svenskt 1900-tal
Hjalmar Bergman........................ .
Eyvind Johnson...........................
Ivar Lo-Johansson........................
Moa Martinson............................
Vilhelm Ekelund..........................
Pär Lagerkvist............................ .
Edith Södergran...........................
Artur Lundkvist............................
Harry Martinson..........................
Gunnar Ekelöf.............................
Erik Lindegren.............................
Karl Vennberg..............................
Tomas Tranströmer......................
Göran Sonnevi.............................
TageAurell.................................
Lars Gyllensten............................
Sara Lidman............................... .
Per Olov Enquist.........................
Sven Delblanc..............................

vers 3 .............................3
vers 2 ............................. 2
vers 3 .............................3

prdrl4...........................14
prdr 10..........................10
prdr 7 .............................7

fp 5 ................................5
vers 1 ............................. 1
vers 2 ............................. 2
vers 3 .............................3
vers 1 ............................. i
vers 1 ............................. 1
fp 4 ................................4

fp 5 ................................5
fp 5 ................................5
fp 4 ............................... 4
fp 8 ................................8
vers 2 ............................. 2
vers 5 .............................5
vers 2 ............................. 2
vers 2 .............................2
vers 5 .............................5
vers 6 .............................6
vers 2 .............................2
vers 3 ............................. 3
vers 1 ............................. 1
vers 3 .............................3
fp 6 ................................6
fp 5 ................................5
fp 8 ................................8
fp 5 ................................5
fp 5 ................................5

Summa: vers 89, prdr 54, fp 161, fp/lsp 3 s. 
Summa: 307 s.
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Tabell 14: Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i 1900-talsberättare

Gunder Andersson........................ fn 6 ................................6

Arne H. Lindgren.......................
UlfLundell................................
Martin Dojcin Marinkovic...........

.. fp 10...................

■fp 7 ....................
.. fp 8 ....................

10
7
8

.........6
Arzjak (Julij Daniel)..................... . fp 4 ...... ....................... 4 Vilhelm Moberg......................... .. fp 7 ..................... .........7

, fp 7 ...... ....................... 7 .........5
, fp 7 ...... ....................... 7 .........5

Cecil Bpdker................................, fp 8 ...... .......................8 .........3
Stig Claesson............................... , fp 5 ...... ....................... 5 .........7
Stig Dagerman............................. , fp 7 ...... ....................... 7 .........4
Tora Dahl.................................... , fp/lsp 5... ....................... 5 .. fp 10................... .......10
Tage Danielsson.......................... ....................... 1 .........5
Kerstin Ekman............................. ....................... 6 .. fp 10................... .......10
Per Gunnar Evander..................... , fp 4 ...... ....................... 4 .. fp 7 ..................... .........7
Jan Fridegård............................... fp 3 ...... ....................... 3 .........6
Anderz Haming........................... , fp 7 ...... .......................7 .........4
Per Holmer.................................., fp 10.... ..................... 10 .. fp 8 ..................... .........8

fp 9 ...... .......................9 . 5
Jorge Icaza.................................. .......................6 .........5
Per Christian Jersild..................... , fp 5 ...... .......................5 .. fp 5 .................... .........5
Theodor Kallifatides..................... , fp 6 ...... .......................6 .. fp 3 ..................... .........3
Sandro Key-Åberg........................ .......................4 .........5
Willy Kyrklund............................
Bertil Lagerström.........................

, fp 6 ......
. fp(låg) 10

....................... 6
.................... 10 Summa: vers 19, fp 219, fp(låg) 21, lsp 4, fp/lsp 5 s.

Doris Lessing............................... fp 7 ............................7 Summa: 268 s.

Tabell 15-18: Lagarde-Michards antologier XVI:e - XIX:e siécle

Tabell 15. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal 
sidor i Lagarde-Michard: XVI:e swcle

ClémentMarot............................. vers 15,5......................15,5
Délie...........................................vers 1,5......................... 1,5
Jean Calvin.................................. sp/lsp 1 ............................1
Francois Rabelais:
La ”substantifique moelle".............lsp 2 ................................2
Gargantua....................................fp 24,5 ....................... 24,5
Pantagrue! + Le tiers livre............. fp 8 .................................8
Le quart livre+ Le cinquiéme livre... fp 5, fp/lsp 1,5..............6,5
Joachim du Bellay........................ vers 18...........................18
Pierre de Ronsard......................... vers 37,5 ....................  37,5
Le théåtre: Robert Gamier..............vers 1, vdr 1,5................2,5
La littérature engagée
Agrippa d’Aubigné....................... vers 11,5......................11,5
La Satire Ménippée.......................lsp 1,5 vers/fp 1,5............. 3
Montaigne
Le dessein de Montaigne............... lsp 7, fp/lsp 3 .................. 10
Michel de Montaigne....................lsp 34,5 ...................... 34,5

Summa vers 85, vdr 1,5 fp 37,5 lsp 45, sp/lsp 1, vers/fp 1,5
fp/lsp 4,5 s.
Summa: 176 s.
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Tabell 16. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal
sidor i Lagarde-M ichard: XVU:e siécle

Tabell 17. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal
sidor i Lagarde-M ichard: XV IlI.e siécle

La poésie de Malherbe å Saint-Amant L’eveil de 1’esprit philosophique
Francois de Malherbe............. ..... vers 9 ........................ 9 Pierre Bayle............................... .. lsp 1,5 sp2, sp/lsp 1,5 . 5

.... 3
Racan................................... ..... vers 2,5..................... 9 5 La comédie avant 1750

..... vers 6,5..................... ... 6,5 .. vdr 4 ........................ 4
... 2,5 3 5

..... vers 5,5..................... ... 5,5 .. prdr 12,5................... P 5

Tristan THermite................... .....  vers 1 ...................... 1 Le roman avant 1750
Précieux et burlesques Le Sage..................................... - fp  7 .......................... 7

... 6,5 .. fp 1 .......................... 1
Les romans précieux............... ..... fp/lsp 4 ...................... 4 L’abbé Prévost........................... ..fp 2,5....................... 7 5

.... 2 .. fp 4,5 lsp 7, fp/lsp 8,5

.... 1 sp 5,5 sp/lsp 2,5......... 78

.....  fp 1,5 ...................... ... 1,5
.... 2 fp/lsp 9, lsp 21,5 sp4,.. 58

10,5 .. fp 5,5 lsp 18, fp/lsp 1... 74 5

Blaise Pascal.......................... ..... lsp 19,5 fp/lsp 2,5 Le drame
.... 23 .. prdr 5 ....................... 5

Jean-Baptiste Moliére............. ..... vdr 6,5 prdr 8,5.......... 15 L’encyclopedie
. 25,5 .. lsp 4,5...................... 45

Jacques-Bénigne Bossuet........ ..... lsp 17........................ .... 17 Autorité politique....................... .. sp2.......................... 7

Jean Racine............................ ..... vdr 9.5...................... 95 Luxe.......................................... .. sp/lsp 1 .................... 1

.... 22 1 5
Francois de La Rochefoucauld....... lsp 4 ......................... 4 Georges-Louis de Buffon............ .. lsp 4,5 sp/lsp 2 .......... 6 5

Marie-Madeleine de La Fayette ..... fp 11,5...................... 115 Sensibilité et préromantisme
Lettres et mémoires Vauvenargues............................. .. lsp 2 ......................... 7

..... lsp 2,5....................... ... 2,5 ..fp 11,5 fp/lsp 22,5

..... lsp 2 ......................... .... 2 56 5

.... 12 9
Louis de Saint-Simon............. ..... lsp 1, fp/lsp 1,5.......... 75 La poésie au XVIIIe siécle

.... 23 7

.... 6 .. vers 1,5.................... 1 5

La querelle des anciens et des mödernes Jacques Delille........................... .. vers 2 ...................... . 7
L’art et le génie...................... ..... sp 1 .......................... 1 Lebrun ...................................... .. vers 1,5.................... 1 5

Nicolas Gilbert........................... .. vers 1 ...................... . 1
Summa: vers 83, vdr 22,5 prdr 8,5 fp 14,5,5 lsp 74, sp 5, André Chénier............................ .. vers 15..................... 15
fp/lsp 23, sp/lsp 3 s. Pierre de Beaumarchais............... .. prdr 16..................... 16
Summa: 234 s. La littérature révolutionnaire

Honoré de Mirabeau.................... .. lsp 1,5...................... 1 5
Pierre Vergniaud......................... .. lsp 1 ........................ . 1
Georges Danton.......................... .. lsp 1 ........................ . 1
Maximilien de Robespierre.......... .. lsp 1,5...................... 1 5

Summa: vers 29,5 vdr 7, prdr 37, fp 52, lsp 91, sp 15, fp/lsp 44,5
sp/lsp 7 s.
Summa: 283 s.
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Tabell 18. Författare, texttyper/antal sidor samt sammanlagt antal
sidor i Lagarde-Michard: XIX:e siécle

. . . .  lsp 6,5....................... 6 5

... fp 2,5........................ 7 5

.... fn 2 ........................... 7

Franfois-René de Chateaubriand ...... fp 16, lsp20,5 fp/lsp 6,5. 43
Alphonse de Lamartine.............. .... vers 28...................... 78
Alfred de Vigny........................ ..... vers 26, lsp 0,5.......... 26,5

38,5
?!

Le theatre romantique
Hugo......................................................................... . . .  vdr 7 ............................................. 7
Musset................................................................... . . . .  prdr 8 ....................... 8
Vigny ........................................... prdr 6 ........................................... 6

6
Gérard de Nerval......................................... . . . .  vers 2,5 fp 6 ........................... 85
Les romantiques mineurs
Marceline Desbordes-Valmore....... .. . . .  vers 2 ........................................... ?
Charles Sainte-Beuve.............................. . . . .  vers 3,5....................................... 75
Le poéme en prose

3
Félicité-Robert de Lamennais........ ... . .  fp 0,5 lsp 1 .............................. 1
G.Sand, Balzac, Stendhal, Mérimée

.... fp 6,5 ........................................... 65

. . . .  fp 18,5....................................... 18,5
16. . . .  fp 14,5 lsp 1,5.......................

.... fp 6,5 ........................................... 6,5

L’histoire au XIXte siécle
. . . .  fp/lsp 1,5................................... 1 5

1
. . . .  lsp 17........................................... 17
. . . .  lsp 2,5 .......................................... 75

La critique au XIXte siécle
6
5

Hippolyte Taine........................................... . . . .  lsp 5 .............................................. 5

Leconte de Lisle et le Pamasse
Leconte de Lisle.....................
José-Marie de Heredia.............
Sully Prudhomme....................
Franfois Coppée.....................
Baudelaire
Charles Baudelaire..................
Réalisme et naturalisme
Gustave Flaubert.....................
Les Goncourt..........................
Émile Zola.............................
Guy de Maupassant.................
Alphonse Daudet....................
Verlaine, Rimbaud, Mallarmé
Paul Verlaine...........................
Arthur Rimbaud......................
Stéphane Mallarmé..................
Jules Laforgue........................
Albert Samain.........................
Jean Moréas............................
Le roman idéaliste
Eugene Fromentin...................
Joris-Karl Huysmans...............
Henry Becque .........................
Maurice Maeterlinck...............
Anatole France et Pierre Loti
Anatole France.......................
Pierre Loti..............................

vers 5,5........................5,5
vers 3,5........................3,5
vers 3,5........................3,5
vers 1 ............................. 1

vers 22 fp 1................... 23

fp 15,5....................... 15,5
fp 5,5.......................... 5,5
fp 7 ................................7
fp 4 ................................4
fp 4 ................................4

vers 11..........................11
vers 5,5 vers/fp 3,5.......... 9
vers 7 .............................7
vers 2,5........................2,5
vers 1,5........................1,5
vers 2 ............................. 2

fp 5 ................................5
fp 1 ................................1
prdr 1,5........................1,5
prdr 1,5........................1,5

fp 5.5.......................... 5,5
fp 5 ................................5

Summa: vers 184, vdr 7, prdr 17, fp 137, lsp 64, vers/fp 3,5, 
fp/lsp 11 s.
Summa; 423,5 s.
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Bilaga 3 
Franska kursplaner för 
modersmålsämnet 1875-1980

Nedan återges ett antal kursplaner för modersmålsämnet på läroverkets högstadium 
under perioden 1875-1980. För perioden före 1902 redovisas kursplanen för klass 
3 ,2  och 1 (retorikklassen), vilka då utgjorde ”gymnasiestadiet”, därefter för klass 
2,1 och, när modersmålsstudier ingår i avslutningsklassen, också för den. Förteck
ningen är inte heltäckande för perioden -  kursplaner från 1885,1890 och 1895-96 
finns till exempel inte med -  men ger en mycket god översikt över den.

I kursplanerna efter 1925 har av utrymmesskäl inte all text återgivits. När 
stadgandena är desamma som i en tidigare plan anges det istället genom en 
kommentar inom hakparentes. De särskilda planerna och föreskrifterna för den 
tekniska gymnasielinjen från andra hälften av 1960-talet och framåt har också 
utelämnats. Från 1941-42 och särskilt fr.o.m. 1948 är kursplanen i modersmålet i 
princip densamma ända fram till 1980.

Texten återger kursplanerna som de redovisas i skrifter ur serien Plan d ’études 
et programmes (före 1925) och Horaires et programmes, med de allmänna 
anvisningar och fotnoter som tagits med i dem. Från 1925 och framåt är de alla 
utgivna hos Vuibert. Vid dateringen av kursplanerna har jag följt skriftens datering. 
När det tydligt framgått att de större förändringarna grundar sig på förordningar av 
tidigare datum har jag angivit dessa årtal inom parentes.
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Kursplan 1875 (1874-75)

DIVISION SUPÉRIEURE1

Classe de troisiéme
Langues frangaise, latine et grecque, 13 heures 
de classe par semaine

Langue frangaise.

Étude de la langue et de la littérature frangaises. 
Explication et Récitation d’auteurs frangais. 
Morceaux choisis de prose et de vers des Classi- 
ques frangais.
Voltaire: Charles XII.
Montesquieu: Considérations sur la grandeur et 
la décadence des Romains.
Boileau: Satires; Épisodes du Lutrin.
Exercices et Compositions en frangais. 
Analyses d’auteurs frangais.

Classe de seconde
Langues frangaise, latine et grecque, 13 heures 
de classe par semaine

Langue frangaise.

Étude de la langue et de la littérature frangaises. 
Explication et Récitation d’auteurs frangais. 
Morceaux choisis de prose et de vers des Classi-

ques frangais.
Bossuet: Discours sur l ’histoire universelle (Ille  
partie).
La Bruyére.
Massillon: Petit Caréme.
Boileau: Épitres.
Théätre classique.
Exercices et Compositions en frangais. 
Analyses d’auteurs frangais.

Classe de rhétorique.
Langues frangaise, latine et grecque, 15 heures 
de classe par semaine

Notions principales de Rhétorique2 

Langue frangaise.

Étude de la langue et de la littérature frangaises.3 
Explication et Récitation d’auteurs frangais. 
Morceaux choisis des grands écri vains du seizié- 
me siécle.
Pascal: Pensées.
Bossuet: Oraisonsfunébres.
La Bruyére.
Fénelon: Lettre ä VAcademiefrangaise; Sermon 
pour I’Ephiphanie.
Buffon: Morceaux choisis; Discours sur le style. 
Voltaire: Siécle de Louis XIV.

1 L’examen d’admission å la Division supérieure, dit examen de grammaire, est subi å la fin de 
quatriéme, nul éléve n ’en est exempté. Cet examen roule sur les matiéres du programme de cette 
classe. Un Certificat d ’examen de grammaire est delivré par le recteur.
2L’instruction ministérielle du 7juin 1875, relative aux examens du Baccalauréatés Lettres, s ’exprime 
com me y suit au sujet des Notions principales de rhétorique et de littérature classique:
”On désirerait que le programme, pour les principales notions de rhétorique et de littérature classique, 
fut défini. M ais on ne prend pas garde que la faculté est tenue de se référer, dans ses interrogations, 
au plan d’études de lycées. Or, il est prescrit aux professeurs de 1’enseignement secondaire 
d’accompagner toute explication, grecque, latine ou frangaise, des Notions de rhétorique, de 
littérature et d ’histoire, nécessaires pour 1’intelligence des auteurs. Le cercle des questions posées au 
baccalauréat est ainsi tracé par le plan d’études.”
L’article 16 de 1’ arrété du 25 juillet 1874, en mentionnant les ”interrogations sur les principales notions 
de rhétorique”, n ’ajoute rien d’ailleurs aux exigences de 1’arrété du 28 novembre 1864 (art. 18); il se 
bom e å préciser un fait acquis: la connnaissance nécessaire desdites notions. J’ajoute que le plan 
d’études déja cité débute au chapitre de la Rhétorique par ces mots: ”Notions principales de 
rhétorique.” II y a done accord intime entre le plan d’études et l ’arrété; il n’y a pas innovation. 
Quant aux ”interrogations sur les principales notions de littérature classique” (art. 16 de 1’arrété du 
25 juillet 1874), elles ont toujours été exigées. L’arrété de 1864 dit expressément, å propos de 
1’explication des auteurs préscrits pour la classe de rhétorique, que ”le candidat doit répondre aux 
questions de littérature et d’histoire qui se rattacheraient naturellement å cette explication.” Du reste, 
ces questions doivent étre limitées aux objets qu’il n’est pas permis å un candidat d ’ignorer, lorsqu’il 
se présente å 1’examen des études sérieuses.”
3 Voir la note ci-contre.
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Boileau: Art poétique.
Théätre classique.
La Fontaine: Fables.
Discours ou Compositions en frangais. 
Analyses littéraires d’auteurs frangais.

Kursplan 1880

DIVISION SUPÉRIEURE

Classe de troisiéme4.
(14 ans.)
Langue frangaise (3 heures).

Étude de la langue frangaise.
Lois qui ont présidé å la formation des mots 
frangais.
Notions d’étym ologie frangaise.
Prosodie frangaise.
Lecture, explication et récitation d’auteurs fran- 
gais.
Morceaux choisis de prosateurs et de poétes 
frangais des XVIe, XVIIe, XVIIIe et X lX e sié- 
cles.
Bossuet: Discours sur 1’histoire universelle (3e 
partie).
Montesquieu: Grandeur et decadence des Ro- 
mains.
Corneille: Horace. Cinna.
Racine: Andromaque. Les Plaideurs.
Exercices et compositions en frangais. Analyses 
d’auteurs frangais.
Notions d’histoire de la littérature frangaise.

Classe de seconde.
(15 ans.)
Langue frangaise (4 heures).

Étude de la langue frangaise. -  Lois qui ont 
présidé å la formation des mots frangais. 
Explication et récitation d’auteurs frangais. 
Morceaux choisis de prosateurs et de poétes des 
XVIe, XVIIe, XVIIIe et X lX e siécles.
Chanson de Roland.
Joinville.
Montaigne: Extraits.
Corneille: Le Cid. Nicoméde.
La Bruyére.
Racine: Iphigénie.

Bossuet: Oraisons funébres.
Moliére: L ’Avare. Les femmes savantes.
La Fontaine: Fables. (Les six premiers livres). 
Exercices et compositions en frangais. Analyses 
d’auteurs frangais. Histoire sommaire de la litté
rature frangaise jusqu’a la mort de Henri IV.

Classe de rhétorique.
(16 ans.)
Langue frangaise (5 heures).

Étude de la langue frangaise. -  Composition et 
style.
Explication et récitation d’auteurs.
Morceaux choisis de prosateurs et de poétes des 
XVIIIe et X lX e siécles.
Pascal: Pensées. Provinciales. (Ire, IVeetXIIIe). 
Bossuet: Sermons choisis.
La Bruyére.
Fénelon: Lettre ä VAcadémie.
Buffon: Discours sur le style.
Voltaire: Siécle de Louis XIV, Lettres choisies. 
Corneille: Théätre.
Racine: Théätre.
Moliére: Misanthrope. Tartuffe.
Boileau: Art poétique.
La Fontaine: Fables (les six derniers livres). 
Discours ou compositions en frangais.
Analyses littéraires d ’auteurs frangais.
H istoire de la littérature frangaise depuis 
1’avénement de Louis XIII.

Kursplan 1902

Classe de seconde A.
Frangais 
(3 heures)
(Programme commun aux Sections A, B et C)

Explication et récitation d’auteurs frangais.
Les éléves seront habitués å faire des lectures 
complémentaires qui seront contrölées en classe. 
Compositions frangaises.
Lectures et interrogations destinées å faire con- 
naitre les principaux écrivains frangais jusqu’ å la 
fin du XVIe siecle.
(A partir de cette classe, une Grammaire plus 
développée sera m ise entre les mains des eléves.)

4 Chaque année le professeur choisira, sur la liste officielle, pour les diverses classes, les ouvrages qui 
serviront, soit å 1’explication approfondie, soit å la lecture rapide des textes étudiés en classe. Une 
bibliothéque contenant tous les auteurs du programme sera mise, dans chaque classe, å la disposition 
des éléves internes et externes.
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Auteurs5
Morceaux choisis de prosateurs et de poétes des 
XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siécles.
Chanson de Roland
Villehardouin, Joinville, Froissart, Commines. -  
Extraits
Chrestomatie du M oyen age.
Montaigne. -  Principaux chapitres et extraits. 
Chefs-d'oeuvre poétiques de Marot, Ronsard, du 
Bellay, d ’Aubigné, Régnier.
Corneille. -  Théätre choisi.
Moliére. -  Théätre choisi.
Racine. -  Théätre choisi.
La Fontaine. -  Fables.
Boileau. -  Satires et Epitres.
Bossuet. -  Oraisons funébres.
La Bruyére. -  Caractéres.
Lettres choisies du XVIIe et du XVIIIe siécle. 
Lectures sur la société du XVIIe siécle extraites 
des Mémoires et des Correspondances.
J-J Rousseau. -  Morceaux choisis. 
Chefs-d’oeuvre poétiques de Lamartine et de 
Victor Hugo.
Choix des principaux historiens du XIXe siécle.

Classe de premiere A 
Fran§ais 
(3 heures)
(Programme commun aux Sections A, B et C.)

Explication et récitation d’auteurs fran9ais.
Les éléves seront habitués å faire des lectures 
complémentaires qui seront controlées en classe. 
Compositions franijaises.
Lectures et interrogations destinées å faire con- 
naitre les principaux écrivains frangais, du XVIIIe 
siecle jusqu’a la fin de la premiére moitié du 
XIXe siecle.

Auteurs6
Morceaux choisis de prosateurs et de poétes des 
XVIe, XVIIe, XVIIIe et XIXe siécles. 
Montaigne. -  Principaux chapitres et extraits. 
Corneille. -  Théätre choisi.
Moliére. -  Théätre choisi.
Racine. -  Théätre choisi.
La Fontaine. -  Fables.
Boileau. -  Epitres; Satires; Art poétique. -  Ex
traits des oeuvres en prose.

Pascal. -  Pensées. -  Provinciales (I, IV, XIII, et 
extraits).
Bossuet. -  Oraisons funébres. -  Sermons choi
sis. -  Extraits de ses oeuvres diverses.
La Bruyére. -  Caractéres.
Fénelon. -  Lettre å 1’Académie; extraits des 
autres oeuvres.
Lettres choisies du XVIIe et du XVIIIe siécle. 
M ontesquieu. -  Considérations sur les causes de 
la grandeur des Romains et deleur décadence. -  
Extraits de 1’Esprit des lois et des ceuvres diver
ses.
Buffon. -  Extraits (Discours et vues générales) 
Voltaire. -  Extraits des oeuvres historiques et des 
autres ouvrages en prose.
Diderot. -  Extraits
J.-J. Rousseau. -  Morceaux choisis. -  Lettre å 
d ’Alembert sur les spectacles.
Lectures sur la société du XVIIIe siécle extraites 
des Mémoires et des Corréspondances. 
Chefs-d’oeuvre poétiques de Lamartine et de 
Victor Hugo.
Choix des moralistes du XVIIe, du XVIIIe et du 
XIXe siécle.
Choix des principaux historiens du XIXe siécle.

Kursplan 1929 (1925-26)
Ces programmes sont applicables aussi dans les 
lycées, colléges et cours secondaires de jeunes 
filles (Arrété du 10 juillet 1925.)

Annexe II 
Programmes 
Remarques générales

I
Les programmes doivent étre connus non seule- 
ment des administrateurs et des professeurs, mais 
encore, dans tous leurs détails, des families et des 
éléves. Les administrations collégiales veille- 
ront å leur diffusion.
II
Toute étude d’une oeuvre classique foumira au 
professeur 1’occasion de faire ressortir 1’intérét 
durable, tant moral qu’esthétique, du texte étu- 
dié. Ainsi les éléves tireront le plus grand profit 
possible de 1’intimité avec les auteurs dont le 
commerce doit non seulement développer en eux 
le jugement et le gout, mais encore leur donner 
un sens élevé de la vie.

5 Le professeur choisira annuellement dans cette liste les auteurs qu’il fera expliquer en classe.
6 Le professeur choisira annuellement dans cette liste les auteurs qu’il fera expliquer en classe.
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III
La connaissance des principes grammaticaux 
des langues frangaise, latine et grecque, apres 
avoir été 1’ objet de 1’enseignement des premieres 
classes, devra étre maintenue et vérifiée jusqu’a 
la classe de Premiere inclusivement, soit au 
moyen de l ’explication des textes, soit par des 
revisions appropriées aux besoins des éléves.
IV
Le professeur ne négligera jamais l ’importance 
essentielle de 1’acquisition du vocabulaire latin 
et grec, å laquelle il intéressera ses éléves, soit en 
leur faisant transcrire méthodiquement les mots 
expliqués et commentés sur un cahier spécial, 
soit en employant tout autre moyen qui lui per- 
mettra d’exiger de leur part un travail raisonné. 
Cet exercice particulier n’ aura lieu qu’ å l’occasion 
des lectures de textes, des themes, versions et 
explications.
V
Pendant toute la durée des études, le theme sera 
tenu pour nécessaire, en latin com me en grec, 
autant que la version.
VI
Le respect absolu de la correction dans l ’emploi 
de la langue frangaise doit étre imposé aux éléves 
partous les professeurs, qu’il s ’agisse d’exercices 
écrits ou oraux, littéraires ou scientifiques.
VII
Les listes d ’auteurs ne sont pas destinées å étre 
utilisées tout entiéres chaque année. Le profes
seur y choisira annuellement les quelques au
teurs qu’il fera étudier en classe.
Le professeur veillera néanmoins å ce que ses 
éléves ne limitent pas leurs lectures aux textes 
qu’il aura désignés pour l ’explication. Par des 
conseils, aussi bien que par des questions, il leur 
montrera la nécessité de lire le plus grand nom- 
bre possible des auteurs qui figurent au program
me de 1’année.
II importe, de toute fagon, que la liberté du choix 
des auteurs n’ait pas cette conséquence que cer
tains écrivains ne soient jamais étudiés. Le con- 
seil d ’enseignement fera en sorte que les éléves 
ne se présentent pas au baccalauréat sans avoir 
expliqué les chefs-d’oeuvre essentiels.
VIII
Les livres de classe ne seront pas tous achetés au 
début de 1 ’ année, mais au moment de 1’ utilisation 
qui doit en étre faite.

Classe de seconde
(Voir Remarques générales en téte des program
mes.)

Langue frangaise
5 heures. Cours communs aux trois sections: 3 
heures. Cours spéciaux å la section B: 2 heures.

Étude de la langue et de la littérature

Étude de la grammaire et de la langue, poursui vie 
en particulier å propos des explications.
Étude de la composition et du style, ä propos des 
textes étudiés et des exercices de composition: le 
mouvement du style; les images, les divers types 
de développements.
Notions suivies sur l ’histoire de la littérature 
frangaise, du début du XVIe siécle au début du 
XVIIIe siécle (1715), a l ’aide de l ’explication de 
textes spécialement groupés å cet effet.

Exercices d’application

Lecture et explication de textes.
Récitation de textes précédemment expliqués. 
Lectures complémentaires, faites hors de la clas
se, et su iv ies de brefs com ptes rendus ou 
d’interrogations,habituantlesélévesås’exprimer 
avec correction et aisance.
Compositions frangaises: narrations, lettres, pe- 
tits sujets littéraires ou moraux.

Auteurs

Morceaux choisis de prose et de vers des classi- 
ques frangais (méme recueil pour les trois classes 
supérieures).
Chefs-d’ceuvre poétiques du XVIe siécle. 
Montaigne: Extraits.
Corneille: Théätre choisi.
La Fontaine: Fables.
Moliére: Théätre choisi.
Boileau: CEuvres poétiques et extraits des oeuvres 
en prose.
Racine: Théätre choisi.
Bossuet: Oraisons funébres.
La Bruyére: Caractéres.
Choix de lettres du XVIIe siécle.
Voltaire: Lettres choisies. -  Siécle de Louis XIV. 
-  Extraits des ceuvres diverses.
J.-J. Rousseau: Extraits.
Lectures sur la société, extraites des mémoires et

345



des correspondences des XVIIe et XVIIIe sié- 
cles.
Lamartine: Extraits.
A. de Vigny: Extraits.
Victor Hugo: Extraits.
Extraits des grands romanciers du X lX e siécle. 
Extraits des grands moralistes frangais des XVIIe, 
XVIIIe et X lX e siécles.
Extraits des écrivains scientifiques.
Extraits des orateurs et des écrivains politiques.

Répartition des exercices entre les cours com- 
muns et les cours spéciaux å la section B.
Les professeurs devront répartir les divers exer
cices de langue frangaise de telle maniére que les 
cours spéciaux å la section B comportent des 
exercices de haute valeur éducative.

Cours communs: 3 heures 
Explication de textes des XVIe, XVIIe, XVIIIe 
et X lX e siécles. A  propos de 1’explication des 
textes des XVIe et XVIIe siécles, notions sur 
1’histoire de la littérature frangaise de 1515 å 
1715 (2 heures);
Correction de devoirs (1 heure).
Cours spéciaux å la section B: 2 heures. 
Explication complémentaire de textes des XVIe, 
XVIIe, XVIIIe et X lX e siécles (1 heure); 
Exercices de composition frangaise (plans) (1 
heure).

Classe de premiere
(Voir Remarques générales en téte des program
mes.)

Langue frangaise
(4 h. 1/2) Cours communs aux trois sections: 3 
heures. Cours spéciaux å la section B: 1 heure 
1/ 2 .

Étude de la langue et de la littérature

Étude de la langue, poursuivie en particulier å 
propos des explications de textes.
Étude de la composition et du style, å propos des 
textes étudiés et des exercices de composition. 
Notions suivies sur 1’histoire de la littérature 
frangaise, de 1715 å nos jours, données å 1’aide 
de 1’explications de textes spécialement groupés 
å cet effet.

Exercices d ’application

Lectures et explication de textes.
Récitation de textes précédemment expliqués.

Lectures complémentaires, faites hors de la clas
se, et su ivies de brefs com ptes rendus ou 
d’interrogations habituant les éléves å s ’exprimer 
avec correction et aisance.
Compositions frangaises (lettres, discours, dis
sertations littéraires et morales.)

Auteurs

Morceaux choisis de prose et de vers des classi- 
ques frangais (méme recueil pour les trois classes 
supérieures).
Montaigne: Extraits.
Corneille: Théåtre choisi.
La Fontaine: Fables.
Moliére: Théåtre choisi.
Boileau: (Euvres poétiques et extraits des oeuvres 
en prose.
Racine: Théåtre choisi.
Pascal: Pensées.-Provinciates (I, IV et extraits). 
Bossuet: Oraisons funébres. -  Sermons. -  Ex
traits des autres oeuvres.
La Bruyére: Caractéres.
Fénelon: Lettre å VAcadémie.
Lettres choisies du XVIIe et du XVIIIe siécle. 
Montesquieu: Extraits.
Buffon: Extraits.
Voltaire: Extraits. -  Lettres choisies.
Diderot: Extraits.
J.-J. Rousseau: Extraits.
Lectures sur la société extraites des mémoires et 
des correspondances des XVIIe et XVIIIe sié
cles.
Rivarol: Discours sur Vuniversalité de la langue 
frangaise.
Chateaubriand: Extraits.
Lamartine: Extraits.
Victor Hugo: Extraits.
A. de Vigny: Extraits.
A. de Musset: Extraits.
Anthologie des poétes du X lX e siécle.
Choix des principaux historiens du X lX e siécle. 
Choix des grands critiques du X lX e siécle  
(Sainte-Beuve, Taine, Renan, etc.).
Extraits des grands romanciers du X lX e siécle. 
Extraits des écrivains scientifiques.
Extraits des orateurs et des écrivains politiques. 
Extraits des grands moralistes des XVIIe, XVIIIe, 
X lX e siécles.

Répartition des exercices entre les cours com 
muns et les cours spéciaux å la section B.
Les professeurs devront répartir les divers exer-
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cices de langue frangaise de telle maniére que les 
cours speciaux å la section B comportent des 
exercices de haute valeur éducative.

Cours communs: 3 heures.
Explication de textes des XVIe, XVIIe, XVIIIe 
et X lX e siécles. A propos de 1’explication des 
textes des XVIIIe et X lX e siécles, notions sur 
1’histoire de la littérature frangaise de 1715 å nos 
jours (2 heures);
Correction de devoirs (1 heure).
Cours spéciaux å la section B: 1 heure 1/2.
I. -  Explications complémentaires de textes des 
XVIe, XVIIe, XVIIIe et X lX e siécles; 
Correction de devoirs (1 heure).
II. -  Notions complémentaires, appuyées sur des 
lectures empruntées aux traductions, de littératu- 
res étrangéres envisagées dans leurs rapports 
avec la littérature frangaise (1/2 heure par semai- 
ne ou 1 heure pendant un semestre).
Cet enseignement, qui ne doit, en aucune fagon, 
étre une histoire des littératures étrangéres, sera 
congu de maniére å insister seulement sur les 
oeuvres des écrivains dont 1’influence a été subie 
par les écrivains frangais. Le programme ci- 
dessous est donné å titre d’indication. (...)

Kursplan 1934

Classe de seconde
(Voir Remarques générales en tete des program
mes.)

Langue frangaise
4 heures. Cours communes aux trois sections: 3 
heures. Cours spéciaux å la section B: 1 heure.

Étude de la langue et de la littérature; Exercices 
d’application. [Som i kursplanen 1929.]

Auteurs

Morceaux choisis de prose et de vers des classsi- 
ques frangais (méme recueil pour les trois classes 
supérieures).
Chefs-d’oeuvre du seiziém e siécle.
Corneille, une deuxiéme tragédie.
M oliére, une comédie.

Racine, une tragédie.
Bossuet, une oraison funébre.
La Bruyére, Caractéres.
Choix de lettres des dix-septiéme et dix-huitié- 
me siécles.
Choix de poétes du dix-neuviéme siécle. 
Extraits des grands romanciers du dix-neuviéme 
siécle.

Répartition des exercices entre les cours com 
muns et les cours spéciaux å la section B. [Som  
i kursplanen 1929, med den skillnaden att sek
tion B nu bara har en timme.]

Classe de premiere

Langue frangaise
(4 h. 1/2) Cours communs aux trois sections: 3 h. 
1/2. Cours spéciaux å la section B: 1 heure.

Étude de la langue et de la littérature; Exercices 
d’application. [Som i kursplanen 1929.]

Auteurs.

Morceaux choisis de prose et de vers des classi- 
ques frangais (méme recueil pour les trois classes 
supérieures).
Montaigne, Extraits.
Pascal, une Provinciale, Pensées.
Une tragédie classique.
Une com édie classique.
Un drame romantique.
Boileau, Art poétique.
Fénelon, Lettre ä VAcadémie.
Les philosophes du dix-huitiéme siécle, M ontes
quieu, Voltaire, Rousseau, les Encyclopédistes, 
Buffon.
Une grande oeuvre7 en vers du dix-neuviéme 
siécle.
Une grande oeuvre8 en prose du dix-neuviéme 
siécle.
Extraits des historiens et des critiques du dix- 
neuviéme siécle.
Michelet, pages choisies.

Répartition des exercices entre les cours com-

7 Pour une grande oeuvre, il faut entendre soit un ouvrage suivi, soit un recueil publié par 1’auteur, soit 
méme un ensemble d’extraits permettant de connaitre et de caractériser la personnalité d’un grand 
écrivain: par exem ple Jocelyn, La Légende des siécles, Eugénie Grandet, Les Récits des temps 
mérovingiens.
8 Voir la note 7.
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muns et les cours spéciaux å la section B. [Som  
i kursplanen 1929, men med annan tidsangivel
se.]

Kursplan 1942 (1941)

Instructions générales
Les remarques qui formaient 1’ annexe II å 1’ arrété 
du 3 juin 1925 restent en vigueur.
Le professeur s ’attachera particuliérement å dé- 
gager la valeur morale des textes étudiés.

Frangais
Instructions communes å toutes les classes.

1. Le plan d’étude de la langue a essentiellem ent 
pour objet de déterminer les parties du program
me qui doivent étre étudiés dans chaque classe, 
de fagon å éviter toute om ission qui serait défini- 
tive ou tout double emploi qui serait improductif. 
D ’autre part, il n’est pas question d’éliminer 
absolument telle notion de l’enseignement de la 
classe de Sixiém e, par exem ple, sous prétexte 
qu’elle figure au programme de la Cinquiéme, et 
inversement; le professeur d’une classe plus éle- 
vée peut avoir des explications utiles å donner sur 
une question que 1’åge et le développement des 
éléves n’avaient permis que d’effleurer en S ixié
me ou en Cinquiéme.
2. Dans toutes les classes du premier cycle, le 
professeur fera faire de fréquentes dictées, sui- 
vies de questions relatives au sens et å la gram- 
maire.
3. Les exercices d ’explications et de lectures 
précédemment institués dans les classes du pre
mier cycle sont étendus å celles du deuxiéme et 
doivent étre faits dans le méme esprit, conformé- 
ment aux instructions du 30 septembre 1938.
4. Les éléves doivent avoir entre les mains pen
dant toute la durée de leurs études une grammaire 
frangaise et un dictionnaire de la langue frangai- 
se, åpartir de laTroisiém e un précis d’histoire de 
la littérature frangaise.

Classe de seconde
(Horairehebdomadaire: Seconde classique: trois 
heures; Seconde modeme: quatre heures.)

Étude de la langue et de la littérature.

I. -  A 1’occasion de 1’explication des textes.
1. Notions d’histoire de la langue et du vocabu- 
laire. Vocabulaire: mots disparus, mots vieillis,

mots nouveaux. Sens des mots: sens dispams, 
sens nouveaux; tours anciens et tours nouveaux.
2. Notions suivies sur l ’histoire de la littérature 
frangaise du début du XVIe siécle au début du 
XVlIIe siécle (ces notions seront données å l ’aide 
de 1’ explication de textes spécialement groupés å 
cet effet).
3. Étude de la versification: les sonorités, les 
coupes, la période rythmique; étude des strophes 
usuelles et des principaux poémes å forme fixe.

II. -  A  l ’occasion des compositions frangaises.
1. Controle de l ’orthographe, de la correction 
grammaticale et de la propriété des termes.
2. Initiation å l ’art d ’écrire: le mot et 1’idée 
(exagérations, atténuations, images, comparai- 
sons).
La phrase, expression d’une idée; la phrase af
fective; la période; l ’harmonie de la phrase et le 
choix de la forme.
Le développement et l ’enchainement des idées; 
étude de la constmction du paragraphe.
La probité intellectuelle; la sincérité; l’accord de 
la pensée et de la forme.

Exercices d ’application

Explication de textes et lectures suivies et dirigé- 
es. Récitation de textes précédemment expliqués 
et exercices de diction. Lectures faites hors de la 
classe et donnant lieu å de brefs comptes rendus 
ou å des interrogations habituant les éléves å 
s ’exprimer avec correction et aisance.
Exercices oraux consistant å résumer des textes 
lus; exercices collectifs consistant å composer 
des plans et å construire des paragraphes sur des 
sujets donnés.
Exercices écrits de composition frangaise: narra
tions, portraits, lettres, discours, dialogues, pe- 
tits sujets littéraires ou moraux.
Exercices de versification.
Exercices de conversation et de discussion diri- 
gée.

Auteurs.

I. -  Explications frangaises
1. Morceaux choisis de prose et de vers des 
écrivains frangais du dix-septiéme siécle å nos 
jours.
2. Anthologie du seiziém e siécle.
3. La Fontaine. -  Fables, livres VII-XII.
4. La Bruyére. -  Caractéres.
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5. Montesquieu. -  Grandeur et décadence. -  
Lettres persanes.
6. Anthologie des poétes du dix-neuviéme siécle 
et du vingtiéme siécle.
7. Passages caractéristiques des textes énumérés 
ci-dessous II, A.

II. -  Lectures suivies et dirigées
A. -  Communes.
1. Corneille. -  Cinna.
2. Racine. -  Andromaque.
3. M oliére. -  Tartujfe.
4. Bossuet. -  Sermons et Oraisons funebres.
5. Extraits des historiens et critiques du XIXe 
siécle.
6. Extraits des romanciers du XIXe et du XXe 
siécle, notamment Balzac.
B. -  Spéciales å la section modeme.
1. Textes anciens traduits en frangais, extraits 
notamment des oeuvres suivantes:
Thucydide: Extraits.
Polybe: Extraits.
Orateurs attiques: Extraits.
Plutarque: Vies de Démosthéne et de Cicéron. 
Cicéron: Extraits de Discours et des Lettres. 
Horace: Satires et Epitres.
Lucain: La Pharsale.
Pline le jeune: Lettres.
2. Textes étrangers traduit en frangais, ayant des 
rapports avec la littérature frangaise. (Le profes- 
seur choisira de preference les littératures des 
langues qui ne sont pas enseignées dans la clas- 
se.)
a) Littérature allemande: Les Niebelungen, 
Goethe, Schiller.
b) Littérature anglaise: Shakespeare, Walter Scott, 
poétes lyrique du XIXe siécle.
c) Littérature espagnole: Le Romancero, Cer- 
vantés: Don Quichotte. Le théätre du XVIIe 
siécle.
d) Littérature italienne: Dante, Pétrarque, Man- 
zoni.
e) Principaux courants de la littérature contem- 
poraine: Tolstoi et Dostoievski, Ibsen, Kipling, 
d’Annunzio.

Classe de premiere
(Horaire hebdomadaire: Premiére classique: trois 
heures; Premiére modeme: quatre heures.)

Etude de la langue et de la littérature.
M éme programme que pour la classe de Secon- 
de, sauf:

I. -  2. Notions suivies sur l’histoire de la littéra
ture frangaise, du début du XVIIIe siécle å nos 
jours.

Auteurs.

I. -  Explication frangaises
1. Morceaux choisis de prose et de vers des 
écrivains frangais du dix-septiéme siécle å nos 
jours.
2. Montaigne. -  Extraits.
3. Pascal. -  Une Provinciate, Pensées.
4. Boileau. -  Art poétique.
5. Voltaire. -  Extraits (oeuvres historiques, Con
tes, Lettres).
6. André Chénier. -  Poémes choisis.
7. Passages caractéristiques des textes énumérés 
ci-dessous II, A.

II. -  Lectures suivies et dirigées
A. -  Communes.
1. Corneille. -  Polyeucte.
2. Racine. -  Athalie.
3. Moliére. -  Le Misanthrope.
4. Boileau. -  Art poétique.
5. Les philosophes du dix-huitiéme siécle: Mon
tesquieu, Voltaire, Rousseau. Les encyclopédis- 
tes. Buffon.
6. Un drame romantique.
7. Une grande oeuvre en vers du XIXe siécle.
8. Une grande oeuvre en prose du XIXe siécle.
B. -  Spéciales å la section modeme.
1. Textes anciens, traduits en frangais, extraits 
notamment des oeuvres suivantes:
Hésiode. -  Extraits.
Pindare. -  Extraits.
Platon. -  Extraits.
Aristote. -  Extraits de la Poétique et de la Rhéto- 
rique.
Cicéron. -  Extraits des traités de rhétorique et de 
philosophie.
Horace. -  Extraits de VArt poétique.
Sénéque. -  Extraits.
Tacite. -  Dialogue des Orateurs.
2. Textes frangaises et textes étrangers traduits 
en frangais, relatifs å la civilisation matérielle et 
morale de 1715 a 1815.

Kursplan 1948

Classe de seconde
(Horaire hebdomadaire: quatre heures en toutes 
sections.)
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Étude de la langue et de la littérature; Exercices 
d’application. [Som i kursplanen 1942]

Auteurs.
I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes.
1. Morceaux choisis de prose et de vers des 
écrivains frangais du XVIIe siécle å nos jours.
2. Anthologie du XVIe siécle.
3. Corneille: une piéce au choix.1
4. Racine: une piéce au choix.1
5. Moliére: une piéce au choix.1
6. Bossuet: Sermons et Oraisonsfunébres.
7. La Fontaine: Fables, livres VII-XII.
8. La Bruyére: Caractéres.
9. Montesquieu: Grandeur et décadence, Lettres 
persanes.
10. Voltaire: Contes et lettres choisies.
11. Extraits de romanciers du X lX e siécle.
12. Anthologie des poétes du X lX e siécle.

II. Lectures suivies et dirigées.
A. Communes:
Textes étrangers traduits en frangais, ayant des 
rapports avec la littérature frangaise. (Le profes- 
seur choisira de préférence les littératures des 
langues qui ne sont pas enseignées dans la clas- 
se.)
a. Littérature allemande: Les Niebelungen, 
Goethe, Schiller;
b. Littérature anglaise: Shakespeare, Walter Scott, 
poétes lyriques du X lX e siécle;
c. Littérature espagnole: Le Romancero. Cer- 
vantés: Don Quichotte. Le Théåtre du XVIIe 
siécle;
d. Littérature italienne: Dante, Petrarque, Man- 
zoni;
e. Principaux courants de la littérature contem- 
poraine: Tolstoi et Dostoievski, Ibsen, Kipling, 
d’Annunzio.
B. Spéciales aux sections classiques B et C et å la 
section modeme:
Textes anciens traduit en frangais, extraits no-

tamment des oeuvres suivantes:
Homére: Iliade.
Hesiode: Les Travaux et les Jours.
Eschyle: Les Perses, Prométhée enchainé. 
Xénophon: Mémorables, Anabase.
C. Spéciales å la section modeme.
Textes anciens traduits en frangais, extraits no- 
tamment des oeuvres suivantes:
Cicéron: Verrines, Catilinaires, De la vieillesse. 
Tite-Live: Troisiéme décade.
Horace: Odes, Satires, Epitres.
Choix de poésies lyriques (Catulle, Tibulle, Pro- 
perce, Ovide).

Classe de premiere
(Horaire hebdomadaire: quatre heures en toutes 
sections.)

I. -  Étude de la langue et de la littérature. [Som  
i kursplanen 1942.]

II. -  Auteurs.
I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes.
1. Morceaux choisis de prose et de vers des 
écrivains frangais du XVIIe siécle å nos jours.
2. Montaigne: Extraits.
3. Corneille: Une piéce aux choix.9
4. Racine: Une piéce aux choix.10
5. Moliére: Une piéce aux choix."
6. Pascal: Une Provinciale; Pensées.
7. Boileau: Art poétique; Epitres.
8. Voltaire: Extraits.
9. Rousseau: Extraits.
10. Diderot: Extraits.
11. Une drame romantique.
12. Une grande oeuvre en vers du X lX e siécle.
13. Une grande oeuvre en prose du X lX e siécle  
(roman, critique, histoire).

II. Lectures suivies et dirigées.
A. Spéciales aux sections classiques B et C et å 
la section möderne:

9 Le professeurs de Troisiéme, Seconde et Premiére d’un m éme établissement choisiront en conseil 
d’enseignement les piéces de cet auteur qui seront expliquées dans les trois classes au cours d’une 
periode triennale et les repartiront entre eux.
10 Le professeurs de Troisiéme, Seconde et Premiére d ’un m éme établissement choisiront en conseil 
d’enseignement les piéces de cet auteur qui seront expliquées dans les trois classes au cours d’une 
periode triennale et les repartiront entre eux.
11 Le professeurs de Troisiéme, Seconde et Premiére d ’un méme établissement choisiront en conseil 
d’enseignement les piéces de cet auteur qui seront expliquées dans les trois classes au cours d’une 
periode triennale et les repartiront entre eux.
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Textes anciens traduits en frangais, extraits no- 
tamment des oeuvres suivantes:
Sophocle: Antigone, (Edipe roi.
Platon: Apologie de Socrate, Criton, Phédon. 
Démosthéne: Les Philippiques, Discours sur la 
Couronne.
B. Spéciales å la section modeme:
Textes anciens traduits en fran§ais, extraits no- 
tamment des oeuvres suivantes:
Cicéron: Pour Murena, Pour Archias, Pour Mi- 
lon, De VAmitié.
Virgile: Enéide.
Tacite: Annales, Histoire.
Sénéque: Extraits.

Classes dephilosophie et de sciences expérimen- 
tales
(Horaire hebdomadaire: une heure, obligatoire 
en Philosophie, facultative en Sciences expéri- 
mentales.)
Le professeur aura toute liberté pour organiser 
les études littéraires dans cette classe et complé- 
tera en particulier 1’étude des écrivains fran§ais 
par quelques apenjus sur la littérature contempo- 
raine.

Kursplan 1959

Classe de seconde
(Horaire hebdomadaire: quatre heures en toutes 
sections.)

I. -  Étude de la langue et de la littérature. II. -  
Exercices d’applications. [Som i kursplanen 
1942]

III. -  Auteurs.
Instructions pédagogiques:
Les måitres ne négligeront pas les oeuvres qui, 
tout en offrant un intérét largement humain, 
constituent en méme temps des témoignages sur 
les conditions matérielles, économiques et soci- 
ales de la civilisation.
M ais la curiosité de ces problémes concrets, que 
posent notamment des textes com me ceux de La 
Bruyére, de Voltaire, de Rousseau, de Diderot, 
certains romans ou com édies des X  V ille  et X lX e  
siécles, ne devra pas faire passer au second plan 
le souci indispensable de garder å 1’enseignement 
des lettres son caractére de discipline désintéres- 
sée et culturelle.

I. Explications fran^aises et lectures suivies et 
dirigées communes. [Som i kursplanen 1948].

II. Lectures suivies et dirigées.
A. Communes: [Som A. Communes i kursplanen 
1948.]
B. Spéciales aux sections B et C et aux sections 
möderne et M ’: [Som  Spéciales aux sections B et 
C et å la section m odem e i kursplanen 1948.]
C. Spéciales aux sections möderne et M ’: [Som  
Spéciales å la section m odem e i kursplanen 
1948.]

Classe de premiere
(Horaire hebdomadaire: quatre heures en toutes 
sections.)

I. -  Étude de la langue et de la littérature. [Som  
i kursplanen 1942.]

II. -  Auteurs.
M émes instructions pédagogiques que pour la 
classe de Seconde.

I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes. [Som i kursplanen 1948]

II. Lectures suivies et dirigées.
A. Spéciales aux sections B et C et C ’ et aux 
sections m odem e et M ’: [Som  Spéciales aux 
sections B et C et å la section m odem e i kurspla
nen 1948.]
B. Spéciales aux sections m odem e et M ’: [Som  
Spéciales å la section m odem e i kursplanen 
1948.]

Programme pour le premier semestre 
II est conseillé aux professeurs de placer Tétude 
des écrivains les plus récents apres le premier 
semestre.
Pendant le premier semestre il est conseillé aux 
professeurs de consacrer å Pétude du XVIIIe 
siécle les ”notions suivies sur 1’histoire de la 
littérature fran§aise” prévues par le programme 
de la classe de Premiere. Pour les autres explica
tions et lectures dirigées, on gardera toute liberté 
dans le choix des auteurs et des textes.
Les sujets de dissertation qui mettent en jeu les 
connaissances acquises dans le second cycle en 
matiére d’histoire littéraire et les commentaires 
de textes porteront de préférence sur les XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siécles. Par leur nature méme, 
les sujets d’impressions personnelles ne portent 
pas sur un programme déterminé.
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Classes dephilosophic et de sciences expérimen- 
tales [Som i kursplanen 1948]

Kursplan 1963

Classe de seconde [Som i kursplanen 1959] 
Classe de premiere [Som i kursplanen 1959, med 
uteslutande av le Programme pour le premier 
semestre.]
Classe de philosophic et de sciences expérimen- 
tales [Som i kursplanen 1959]

Kursplan 1967

Classes de seconde A et C  
(Horaire hebdomadaire: quatre heures; étude de 
textes traduits des littératures grecque et latine 
[option en A}: deux heures.)

Étude de la langue et de la littérature, Exercices 
d’application. [Som  i kursplanen 1942.]

III. -  Auteurs.
Instructions pédagogiques: [Som i kursplanen 
1959.]
I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes. [Som i kursplanen 1948.]
II. Lectures suivies et dirigées. A. Communes: 
[Som i kursplanen 1948.]
B. Étude de textes traduits des littératures grec
que et latine. (Classe de Seconde A, option.) 
Homére.
Euripide, une tragédie.
Plaute, une comédie.
Ovide, Métamorphoses.

Classes de premiere A, B, C et D.
(Horaire hebdomadaire: quatre heures en A, plus, 
éventuellement, étude de textes traduits des litté
ratures grecque et latine (option): deux heures; 
trois heures en B, C et D.)

I. -  Étude de la langue et de la littérature. [Som  
i kursplanen 1948.]

II. -  Auteurs.
Instructions pédagogiques. [Som i kursplanen 
1959.]
”Toutefois les professeurs des classes Termina- 
les et des classes de Premiere procéderont au 
début de 1’année scolaire aux aménagements qui 
s ’imposent en raison, d ’une part, de la réduction

de l ’horaire dans certaines sections, et, d’autre 
part, pour tenir compte de l ’introduction d’un 
enseignement du frangais dans toutes les classes 
Terminales.” (Circulaire du 26 juillet 1966.)

I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes. [Som i kursplanen 1948.]
II. Lectures suivies et dirigées.
Étude de textes traduits des littérature grecque et 
latine (classe de Premiere A, option).
Eschyle ou Sophocle, une tragédie.
Platon, un dialogue.
Virgile, Géorgiques, Enéide.
Tacite, Histoires, Annales.

Classe terminate A
(Horaire hebdomadaire: 3 heures.)

A. -  Étude de la langue et de la littérature 
frangaises: 2 heures.
Auteurs:
Montaigne: Essais.
Pascal: Pensées.
Une grande oeuvre dramatique du XVIIe siécle. 
Extraits des philosophes du XVIIIe siécle.
Une grande oeuvre poétique de Victor Hugo, 
Vigny ou Baudelaire.
Une grande oeuvre romanesque de Balzac, 
Stendhal ou Flaubert.

B. -  Initiation å la littérature du X X e siécle: 1 
heure.
Le professeur aura toute liberté pour choisir les 
oeuvres qui lui paraltront répondre le mieux aux 
aptitudes et aux gouts de ses éléves.

Classes terminales B, C, D et T 
(Horaire hebdomadaire: 2 heures.)
Étude de la langue et de la littérature frangaises. 
Auteurs. (M éme auteurs qu’en classe Terminale 
A.)

L’enseignement du frangais dans les classes ter
minales devra étre congu avant tout comme un 
enseignement d’entretien. L’étude plus appro- 
fondie de quelques grands textes, du XVIe siécle  
å la fin du Romantisme, devra apporter un enri- 
chissement, mais il faudra écarter, outre 1’étude 
exclusive de tel ou tel auteur, toute recherche 
d’érudition. II conviendra enfin d’exigerdes élé
ves le maniement correct et net de la langue 
frangaise.
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Kursplan 1970

Classe de seconde A et C  
(Horaire hebdomadaire: cinq heures; plus, en A4 
deux heures en option -  ou une heure de fran§ais 
plus une heure de Langue I.)

Étude de la langue et de la littérature, Exercices 
d’application. [Som i kursplanen 1942.]

III. -  Auteurs.
Instruction pédagogique: [Som i kursplanen 
1959.]
I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes. [Som i kursplanen 1948.]
II. Lectures suivies et dirigées. [Som i kurspla
nen 1948: II. Lectures suivies et dirigées, A. 
Communes]

Classes de premiere A, B, C et D 
(Horaire hebdomadaire: cinq heures en A, plus, 
en A4, étude de textes traduits des littératures 
grecque et latine: deux heures; quatre heures en 
B, C et D.)

I. -  Étude de la langue et de la littérature. [Som  
i kursplanen 1942.]

II. -  Auteurs
I. Explications frangaises et lectures suivies et 
dirigées communes. [Som i kursplanen 1948.]
II. Lectures suivies et dirigées. [Som i kurspla
nen 1967.]

Classes terminales A, B, C, D  et E 
(Enseignement facultatif. Horaire hebdomadai
re: 2 heures.)

Programme indicatif.
-  Une grande oeuvre dramatique du XVIIe siécle.
-  Une oeuvre d’une philosophe du XVIIIe siécle.
-  Une grande oeuvre poétique ou romanesque du 
X lX e siécle.
-  Poésie, roman et théätre å travers quelques 
grandes oeuvres du X X e siécle.
Le professeur aura toute liberté pour choisir les 
oeuvres qui lui paraitront répondre le mieux aux 
aptitudes et aux gouts de ses éléves.

Kursplan 1974

Classes de seconde A et C  
[Horaire hebdomadaire: 5 h.]

I. Étude de la langue et de la littérature, II. 
Exercicesd’application. [Somikursplanen 1942]
III. Auteurs. [Som i kursplanen 1970]

Classes de premiére A, B, C et D.
[Horaire hebdomadaire: 5 h. en A, 4 h. en B, C et 
D]

[Som i kursplanen 1970, utom avsnittet med 
rubriken: Étude de textes traduits des littératures 
grecque et latine. Det avser klass A 4 och har 
utgått 1974.]

Classes terminales A, B, C, D  et E. [Som i 
kursplanen 1970.]

Allégements des programmes des enseignements 
du second degré pour 1’année scolaire 1973- 
1974

Article Premier. -  Pour 1’année scolaire 1973- 
1974, les programmes d’enseignement en vi- 
gueur dans les classes des premier et second 
cycles des enseignements du second degré sont 
allégés conformément aux annexes I et II-A å II- 
W du présent arrété.

Classe de seconde 
Frangais
Allégements proposés
I. -  Étude de la langue et de la littérature. -  A (A  
1’occasion de 1’explication des textes): § \ , sup
primer ”tours anciens et tours nouveaux”; § 2, 
supprimer ”... suivies...”. -  B (A 1’occasion des 
compositions frangaises): § 2, demier alinéa, 
supprimer” La probité intellectuelle; la sincérité; 
1’accord de la pensée et de la forme”.
II. -  Exercices d ’application. -  § 4, supprimer 
”Exercices de versification”.
III. -  Auteurs. -  A (Explications frangaises et 
lectures suivies et dirigées communes): suppri- 
mer Bossuet, Sermons et oraisons funebres', 
Montesquieu, Grandeur et décadence; Voltaire, 
Contes et lettres choisies -  B (Lectures suivies et 
dirigées): supprimer Schiller, Walter Scott, Le 
Romancero, le théåtre espagnol du XVIIe siécle, 
Manzoni, Tolstoi et Dostoievski, Ibsen, Kipling, 
d’Annunzio.

Classe de premiére 
Frangais
Allégements proposés
I. -  Étude de la langue et de la littérature. -  § 2:
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supprimer ”suivies”.
II. -  Auteurs. -  A (Explications franfaises et 
lectures suivies et dirigées communes): § 6, 
supprimer ”une Provinciale”; § 7, supprimer 
”Boileau, I’A rtpoétique, Epitres"', § 13, suppri
mer ”(roman, critique, histoire)”.

Classe terminale 
Franqais

Allégements proposés
Dans ces classes, il est souligné que le program
me est ”indicatif ’ et que le professeur ”aura toute 
liberté pour choisir les oeuvres qui lui paraitront 
répondre le mieux aux aptitudes et aux gouts de 
ses éléves.”

Kursplanen 1980 är densamma som 1974.
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Kärnan i doktorsavhandlingen Skolans tal om litteratur är en 
strävan till djupare förståelse av litteraturstudiets plats i en kul

turell åter-skapandeprocess. Med skolans tal om litteratur menar 
Boel Englund litteraturstudiets plats inom skolinstitutionen. Ett 
viktigt tema är dess roll för att återskapa en litteraturuppfattning.

Boel Englund jämför skolantologier och litteraturläroböcker i 
Sverige och Frankrike under två perioder, kring 1920 och kring 
1980. Syftet är att se vilket slags texter som förmedlas till nästa 
generation, hur de perspektiveras och skall studeras. Begreppet kul
turell reproduktion granskas och diskuteras.

I avhandlingens andra del relateras litteraturuppfattningarna 
och skoldiskurserna om litteratur till skolan och samhället. Sär
dragen hos det franska litteraturstudiet och litteraturuppfattningen 
förklaras i förhållande till den klassiska läroplanens och formal- 
bildningstraditionens långa historia i den franska läroverksunder- 
visningen.

Skolans tal om litteratur är ett ämnesdidaktiskt och tvärveten
skapligt tungt vägande verk om litteraturstudiet i gymnasieskolan. 
Det är också en betydelsefull framställning av skolans roll som ideo
logisk statsapparat. I diskussionen om hur maktrelationer i sam
hället och styrkeförhållanden mellan sociala krafter far genomslag i 
ett skolämne ges ett viktigt bidrag till läroplansteorin.

Boel Englund är en av två redaktörer för boken Konsten att infor
mera och övertyga (HLS Förlag 1994) -  och verksam inom det tvär
vetenskapliga forskningsprojektet Svensk sakprosa under 250 är.
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