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Abstrakt
Den här uppsatsen undersöker hur ett antal läromedel i svenska på gymnasienivå legitimerar
den litteratur som de behandlar. Syftet med uppsatsen är att med hjälp av van Leeuwens
kategorier för legitimering synliggöra hur läromedlen legitimerar litteraturens plats i
svenskämnet samt om legitimeringen skiljer sig åt mellan litteratur som uppfattas som
kanonisk och litteratur som inte anses vara kanonisk. Undersökningen gör nedslag i
läromedlen och fokuserar på ett antal utvalda författarskap. Forskningen kring begreppet
kanon framhäver Shakespeare och Homeros som centrala delar och författarskapen utgör
därför en stor del av resultatet. I syfte att synliggöra huruvida Shakespeare och Homeros
behandlas annorlunda än den övriga litteraturen består analysens tredje del av ett potpurri av
författare som inte tillskrivs samma status. Den huvudsakliga analysen har gjorts av skriften
och därefter används identifierade hierarkier från en kompositionell analys som förstärkning
av kategorierna för legitimering. Resultatet visar att de undersökta läromedlen behandlar
Shakespeare och Homeros som om de vore en del av en kanon trots att Skolverket inte
presenterar någon gemensam litteraturlista. Skolans uppdrag är bland annat att främja det
kritiska tänkandet, något som läromedlen inte lever upp till.

Nyckelord: Kanon, läromedel, legitimering, litteratur, skola, svenska,

2

1. Inledning
Under mitten av 2000–talet presenterade det dåvarande Folkpartiet en motion om införandet
av en litterär kanon i den svenska skolan vilket ledde till debatt. Persson (2007) hävdar att den
debatt som ägde rum under mitten av 2000-talets första decennium framförallt behandlade
frågan om vad som ska läsas och i betydligt mindre utsträckning frågan varför eleverna bör
läsa. I diskussionen kring kanon finns det de som hävdar att det finns bra och dålig litteratur,
och att den goda litteraturen bör framhållas med hjälp av någon sorts officiell lista, dv. en
kanon. En av de som förespråkar kanon är Harold Bloom i Den västerländska kanon (2000).
Till skillnad från Bloom anser Elmfeldt & Persson (2009) att det viktiga är hur man läser och
inte vad. Enligt styrdokumenten för gymnasiet ska eleven ta del av "skönlitteratur, författad av
såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer" (Skolverket 2011:162), samtidigt
framhävs att "eleverna ska träna sig att tänka kritiskt" (Skolverket 2011:7). Skolverkets syn på
litteratur är en följd av det Persson (2007) kallar för "den kulturella vändningen" och
efterfrågar en diskussion kring dess effekter på litteraturstudiet. Den kulturella vändningen
och det kritiska förhållningssättet medför att all litteratur måste legitimeras för
undervisningen, även om den förekommer i läromedel. Läromedel anpassas efter skolans
styrdokument och torde vara en vanlig källa för läraren att hämta inspiration och litteratur
ifrån och läromedelsförfattarna kan därför antas vara måna om att legitimera den utvalda
litteraturen inte minst i syfte att förespråka ett kritiskt förhållningssätt bland eleverna.
I sin undersökning om vem som skriver läromedel visar Sutorius (2006) att 9 av 10
läromedelsförfattare är lärare vilket i sin tur bör innebära att det kritiska förhållningssättet bör
genomsyra läromedlen och vara en självklar del av presentationen av ett författarskap eller en
text. Dock visar de resultat Brink (2006) presenterar att det bland lärare i praktiken verkar råda
konsensus kring vad som är kanon, vilket innebär motsatsen till ett kritiskt förhållningssätt. Så
hur presenteras då den utvalda litteraturen i läromedlen? Den här uppsatsen är ämnad som ett
bidrag till den diskussion om den kulturella vändningens effekter som Persson (2007)
efterfrågar och kommer att undersöka hur några läromedel i svenska applicerar och främjar ett
kritiskt förhållningssätt i fråga om sitt val av litteratur, som är ett av skolans uppdrag. Detta
kommer att göras med hjälp av van Leeuwens (2007) kategorier för legitimering.
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1.1. Syfte och frågeställning
Syftet med denna uppsats är att visa hur ett antal läromedel för gymnasiet legitimerar den
litteratur de behandlar samt om legitimeringen av den litteratur som förekommer i Blooms
(2000) västerländska kanon skiljer sig från legitimeringen av litteratur som inte återfinns på
samma lista. Analysen görs huvudsakligen med hjälp av van Leeuwens (2007) kategorier för
legitimering i skrift. Undersökningen utgår alltså från ett sociosemiotiskt perspektiv och
undersöker även hur läromedlens komposition använder semiotiska resurser i skapandet av
textbundna hierarkier med hjälp av Björkvalls (2009) modell för multimodal analys.
Hierarkierna kommer i sig inte att utgöra en kategori för legitimering utan kommer att
användas för att förstärka de legitimeringar som identifieras i skriften.

1.2. Tidigare forskning
1.2.1. Kanon
Syftet med en kanon och inte minst hur man arbetar med en kanon har undersökts av en
mängd forskare. Den inflytelserikaste förespråkaren av en fast kanon är Harold Bloom som i
sin bok Den västerländska kanon (2000) presenterar de tjugosex författare som han anser är
den västerländska kulturens kanon. Han framhåller i sin bok att livet är för kort för att slösas
bort på dålig litteratur och sätter det estetiska värdet före både etnicitet och jämlikhet
(2000:27–30). Vidare menar Bloom att "det är Shakespeare vi har att tacka inte bara för vårt
sätt att återge det vi uppfattar och inser utan också för en hel del av vår förmåga att uppfatta
överhuvudtaget" (2000:56), och sammanfattar därmed hans uppfattning om syftet med den
västerländska kanons litteratur nämligen att öppna läsarens sinnen. Bloom representerar den
mest konservativa inställningen i den här forskningsöversikten över hur kanon diskuteras
bland litteraturvetare och litteraturdidaktiker och härnäst kommer skalan att presenteras i
fallande ordning för att avsluta vid den mest liberala inställningen.
Bergsten & Elleström (2004) presenterar en syn på kanon som liknar Blooms men de
skiljer sig åt i synen på den litteratur som står utanför den potentiella kanon. Bergsten &
Elleström menar att den litterära kanon bör användas som en karta över litteraturen och på så
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vis underlätta synliggörandet av annan litteratur. Genom att jämföra det aktuella verket mot
kanon går det att identifiera verkets värde. De presenterar även behovet av en nationell kanon
för individens kulturella självkänsla samt en internationell kanon för förståelse av världen.
Kanon tillskrivs en identitetsskapande funktion som hjälper människan att utvecklas i rätt
riktning (2004:37f, 43).
Synen på kanon som en karta eller läsanvisning för historien har även Lundahl (2009) och
anser alltså att kanon existerar. Lundahl (2009) menar dock att problemet med kanon är att
den enbart representerar "vita döda män" och därmed osynliggör de som inte tillhör kategorin.
Anledningen till att kanon ser ut som den gör anser Lundahl (2009) vara föreställningen om
existensen av det förflutna. Hon menar att det förflutna är något som varit och inte längre är;
det är förflutet. Återskapandet av historien sker enligt Lundahl genom ett urval av vad som
varit för att därefter återskapa det för framtiden. Hon menar även att ju mer något stämmer
överens med en historikers uppfattning om hur något gick till desto större sannolikhet är det
att fenomenet återfinns i historieböckerna, eller i det här fallet kanon, och därmed är inte
kanon eller dess innehåll neutralt. Som lösning på kanons begränsande inverkan på kunskap
och vetande menar Lundahl (2009) att läsare måste lära sig att lära underifrån och synliggöra
de strukturer som begränsar inlärningen (2009:14, 26,30,35,40–42).
Leppänens (2009) perspektiv på kanon liknar Lundahls och därmed anser även Leppänen
att det finns en kanon. Leppänen presenterar "det pedagogiska projektet" (2009:127) vilket är
ett projekt där kvinnliga författare i högre grad blir en del av litteraturundervisningen i ett
försök att ifrågasätta det vedertagna i föreställningen om kanon. Leppänen kommer fram till
att det vedertagna alltid måste ifrågasättas och kriterierna för urvalet måste diskuteras och
synliggöras. Leppänen (2009) påpekar precis som Lundahl (2009) att kanon skapas i efterhand
vilket går emot Bergsten & Elleströms (2004) syn på kanon som en organiskt långsamt
växande massa (2009:140)(2009:25)(2004:42). Leppänen och Lundahl ser kanon som en
ständigt återupprättad samling som bryts ner och byggs upp varje gång ämnet tas upp i motsats
till Bergsten & Elleström som ser kanon som någonting fast och konkret som diskussioner och
påståenden endast förändrar lite i taget.
Persson (2012) menar att kanondebatten ofta polariseras och ser hellre att diskussionen ska
handla om vad kanon används till. Persson tar avstånd från en statisk syn på kanon och menar
att kanon bör utgöra en gemensam bas under ständig förändring att samla den kritiska
diskussionen kring. Han menar även att de litteraturen ständigt måste omprövas och diskuteras
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och med hjälp av en gemensam kanon skapas en likriktare som diskussionerna kan jobba mot.
Enligt Persson blir kanons innehåll inte lika viktigt som hur det används och den eventuella
kanon måste omgärdas av kritisk granskning och ifrågasättande.
Tesfahuney (1999) undersöker den västerländska utbildningen och diskuterar begreppet
monokulturell utbildning. I artikeln framhålls att den västerländska utbildningen främst riktar
sig till den vite mannen. Tesfahuney (1999) menar att man i Europa av tradition har utnämnt
den europeiska utbildningen till den enda legitima och underminerar därmed all annan
utbildning. Vidare anser Tesfahuney att genom att man fokuserar på minoriteten som något
avvikande vidmakthålls den rådande hierarkin. Den västerländska kanon som Bloom
presenterar är ett exempel på majoritetens plats i finrummet och därmed stämplas all annan
litteratur som sämre. Tesfahuney presenterar även en lösning på problemet och benämner det
"white studies" (1999:66), det innebär att forskning och undersökningar ska fokusera på
anledningarna till att majoriteten utesluter minoriteten istället för att fokusera på hur
minoriteten kan anpassas efter majoritetens krav (1999:69, 73).
Av diskussionen kring kanon och dess innehåll framgår att innehåll ligger i fokus medan
diskussionen kring transparens och kritiskt tänkande till viss del uteblir. Ett eventuellt
användande av kanon medför att den presenterade litteraturen legitimerar sig själv genom att
tillhöra den utstakade kanon, vilket går emot skolans fostran i kritiskt tänkande. Därmed bör
läromedlen applicera ett kritiskt förhållningssätt och legitimera samtlig litteratur som
presenteras oavsett om de anser att kanon existerar eller ej, och det är huruvida och i vilken
grad detta görs som alltså är föremål för föreliggande arbete.

1.2.2. Skolans syn på litteratur, kanon och kulturarv
Skolverkets förhållningssätt till kanon och dess innehåll har förändrats under årens lopp.
Eliasson (2008) klarlägger den förändring som skett i grundskolan från Lgr 62 till Lpo 94.
Förändringen har gått från att den gemensamma referensramen kräver ett rikare innehåll i det
komplexa samhället via kanons kraft att likställa utbildningen oavsett var i landet den
genomförs, till ett kulturarv som behövs för att stärka individens självkänsla. Det som står i
Skolverkets dokument är till för skolan och den enskilde läraren att förhålla sig till, men hur
ser lärare på idén om ett gemensamt kulturarv och kanon?
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ämnesuppfattning hos 75 litteraturlärare" vad 75 litteraturlärare anser om kanon och det
gemensamt västerländska. Brink (2006) kommer fram till att när det gäller litterärt innehåll i
undervisningen värderar lärarna det som uppfattas som västerlandets kanon högst, på andra
plats kommer ett brett nationellt kulturarv och på tredje plats den nationella kanon. Dock anser
lärarna i undersökningen att det litterära innehållet i undervisningen har förändrats sedan de
själva gick i skolan men även sedan de studerade på universitet. När det gäller synen på
svenskämnets roll ser en klar majoritet av de tillfrågade lärarna i undersökningen svenska som
ett bildningsämne. Avslutningsvis presenterar Brink att det, trots den litterära förändringen,
råder konsensus bland lärare om vad som ingår i kanon. Den diffusa storhet som kanon kan
uppfattas vara är med andra ord en gemensam självklarhet för de tillfrågade lärarna
(2006:155f, 162, 166, 176).
Frågan varför lärare faktiskt väljer kanonisk litteratur i undervisningen istället för bredare
litteratur från populärkulturen är något som Olin–Scheller (2006) har undersök. Enligt
Olin–Scheller (2006) väljer lärare kanoniska texter eftersom att de är av en viss kvalitet, vilket
ger svenskundervisningen en tyngd. Det visar sig även i valet av icke kanoniserad litteratur där
moderna klassiker som Rosens namn och Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö är
återkommande val. Kvalitet är dock inte den enda anledningen som presenteras till att lärare
väljer kanonisk litteratur utan även tillgänglighet till klassuppsättning eller färdigskrivna
utdrag är anledningar som framhålls. Den kanoniska litteraturen förekommer därmed i
undervisningen även på grund av praktiska skäl. Olin–Scheller (2006) avslutar sin avhandling
med att konstatera att om undervisningen ska bli meningsfull för eleverna så måste den
utvalda litteraturen samspela med elevernas litterära repertoar (2006:102, 103, 237).
Martinsson (2016) skriver i Skolverkets modul Perspektiv på litteraturundervisning att:
För att utveckla eleverna i att läsa kritiskt och analytiskt krävs att den litterära texten sätts i
centrum och att man arbetar med textnära metoder som innebär användning av
litteraturvetenskapliga begrepp, narratologisk och tematisk analys. Detta arbete kräver i sin tur att
man måste välja litterära texter, antingen kanoniserade texter med en kultur– och litteraturhistorisk
förankring eller texter som av andra skäl kan vara användbara. (Martinsson 2016:10 f.)
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Martinsson uttrycker här en ståndpunkt som placerar sig i mitten av debatten om kanon. Han
menar att den litterära kanon är bra om den kan användas för utveckling av kritiska och
analytiska förmågor, men om den inte är tillräcklig bör läraren välja andra texter. Martinsson,
och i förlängningen även Skolverket, intar en syn på läsning som liknar den kreativa läsning
som Elmfeldt & Persson (2009) förespråkar. Kreativ läsning innebär att läsaren pendlar
mellan en naiv läsning och en kritisk läsning av materialet, istället för att välja ett av
perspektiven appliceras båda om vartannat. Diskussionen om kanon blir med den kreativa
läsningen nästan en icke-fråga, eftersom att den litteratur som anses tillhöra kanon ska läsas
på samma kreativa sätt som den litteratur som inte anses tillhöra kanon.
Skolverket och de författare som undersökt lärare och skolans förhållningssätt till kanon
och det gemensamma kulturarvet presenterar resultat som bygger på undersökningar av
lärares teoretiska åsikter om kanon som fenomen. Den här uppsatsen försöker däremot visa
om och hur de utvalda läromedlens författare applicerar ett kritiskt förhållningssätt mot
litteratur genom att undersöka hur läromedlen legitimerar författarskap och deras verk för
svenskundervisningen.

1.2.3. Legitimering
I Varför läsa litteratur argumenterar Persson (2007) för en en mer mångfacetterad syn på
litteraturen än vad som, enligt honom, tidigare funnits. Persson menar att frågan varför
människan bör läsa litteratur är viktigare än vad som bör läsas. I sin undersökning av hur
litteraturstudiet legitimeras i läromedel för grundskolan och gymnasiet finner Persson att
läromedlens legitimeringar är "explicita, svaga, positivt formulerade och individualistiskt
präglade" (2007:156). Legitimeringen av litteraturstudiet är enligt Persson (2007) relevant och
han efterfrågar därför en diskussion om de effekter, möjligheter och problem som den
kulturella vändningen har medfört. Den kulturella vändningen definierar Persson som en
radikal vidgning av vad som innefattas av kulturbegreppet samt ett ökat intresse för tolkning
av kulturella termer med nya teorier (2007:12, 174).
Dahl (2010) bidrar till diskussionen om den kulturella vändningen med sin undersökning av
läromedlet

BRUS

och

konstaterar

att läromedlet

saknar metadiskussioner kring

litteraturstudiet. Vid undersökning av innehållet i BRUS framgår att det skett en förskjutning
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av innehåll där lyriken får en tillbakadragen roll och att fiktionstexter och faktaprosa ges en
framskjuten roll i förhållande till äldre läromedel (2010:63, 98).
Den process som skapandet av ett läromedel innebär har Sutorius (2006) tittat närmare på.
Sutorius (2006) intervjuar förlagen som publicerar läromedel och konstaterar att 9 av 10
läromedelsförfattare är eller har varit lärare. Intervjuerna visar även att läromedlen anpassas
efter majoriteten av lärare och förhåller sig till de kursplaner och styrningar som Skolverket
fastställt. (2006:144, 158f)
Undersökningar av legitimering gäller oftast litteraturstudiet som helhet och sällan varför
det enskilda verket ska ges plats i undervisningen. Diskussionen kring varför människan ska
läsa litteratur är relevant, men det är lika viktigt att undersöka den urvalsprocess som föregår
presentationen av ett författarskap i undervisningen. Om urvalsprocessen är obefintlig blir
definitionen av förment värdefull litteratur begränsad. Även om det viktigaste är hur vi läser
istället för vad är det urvalsprocessen som avgör vilka synpunkter som görs hörda och vilka
som tystas ner. Läromedlens legitimering av litteraturen är alltså avgörande för att synliggöra
urvalsprocessen, vilken därefter kan granskas med kritiska ögon och eventuella hierarkier kan
synliggöras. I den här uppsatsen vill jag belysa hur den metareflektion som föregår
urvalsprocessen och det kritiska tänkandet presenteras i läromedlen. Med hjälp av van
Leeuwens (2007) kategorier om legitimering visar jag på det rådande läget i utvalda
läromedel.

1.3. Teori
Uppsatsens analys grundar sig i första hand på Theo van Leeuwens (2007) diskursanalytiska
teori om legitimering vilken i den här studien kommer att appliceras på skriften. Därefter
kommer en mer multimodal analys av läromedlen att genomföras med hjälp av Björkvalls
(2009) modell för kompositionell analys.
Theo van Leeuwens fyra kategorier om legitimering är: authorization, moral evaluation,
rationalization och mythopoesis, och presenteras i artikeln "Legitimation in discourse and
communication" (2007). Den första kategorin, authorization, innebär att legitimeringen sker
med hjälp av någons eller någontings auktoritet. Den auktoritet som uttalar sig kan legitimera
något genom att presentera fakta eller med hjälp av värderande ord. Värderande ord och
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meningar är vanligt förekommande och går hand i hand med samtliga kategorier, men är i
första hand förknippade med kategorin moral evaluation. Det är inte ovanligt att positiva eller
negativa förstärkningar används när någon vill framhäva sin åsikt dock förekommer inte alltid
en positiv värdering av det som legitimeras. Rationalization är en typ av legitimering som
används när, i det här fallet, läromedelsförfattaren vill framhäva det presenterade alternativet
som det enda logiska och kan se ut ungefär såhär: "Om jag gör x kommer y att inträffa". Den
logiska följden behöver inte nödvändigtvis vara sann det viktiga är i den här kategorin att en
orsak följs av en verkan. Rationalization hänvisar till kunskap och förnuft, något som även
kategorin mythopoesis till viss del representerar. Mythopoesis

innebär användandet av

historier och den kunskap de förmedlar i skapandet av legitimitet. Sensmoralen i en berättelse
eller en tidigare upplevelse av en situation kan användas för att legitimera ett handlande som
antingen talar för eller emot ett visst typ av beteende. Den erfarenhet som berättaren
tillgodogjort sig genom den återgivna berättelsen skapar legitimitet.
Uppsatsens analys kommer inte att enbart fokusera på skrift utan intar liksom van Leeuwen
ett sociosemiotiskt perspektiv där komposition och semiotiska resurser är bidragande faktorer i
skapandet av hierarkier och legitimitet. Kombinationen av skrift och bild skapar en helhet och
därför använder undersökningen det utvidgade textbegreppet som Björkvall (2009) presenterar
i Den visuella texten. Det utvidgade textbegreppet ser samtliga delar av en text som delaktiga i
förmedlingen av innehållet. En text innefattar i det utvidgade textbegreppet allt som
presenteras i en bok. Skrift och bild är olika delar av en text och kompositionen mellan delarna
skapar textens innehåll. Björkvall presenterar en rad olika semiotiska resurser som verktyg i
analysen av text, med allt från enstaka bilders utformning, placering och samverkan med skrift
till utrymme, komposition och visuell framskjutenhet. Den multimodala analysen som
Björkvall presenterar är omfattande och i undersökningen kommer jag att begränsa analysen
till att endast undersöka hur hierarkin i textens komposition används för att legitimera den
utvalda litteraturen. Skapandet av hierarkier sker enligt Björkvall (2009) framförallt med hjälp
av den semiotiska resursen visuell framskjutenhet. Hierarkin kommer i undersökningen att
likställas med grad av legitimering (Björkvall 2009:84 – 109).
Visuell framskjutenhet kan enligt Björkvall (2009) skapas med hjälp av sex olika
semiotiska resurser: Storlek, Typsnittsvariation, Färg, Fokus, Förgrund/överlappning,
Kulturella symboler. Storlek är vanligt förekommande för att visa ett hierarkiskt förhållande i
skrift. Om någonting är stort är det också viktigt. Typsnittsvariation används, precis som
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storlek, för att framhäva något som mer viktigt än resten av texten, exempelvis genom att
kursivera ett ord för att framhäva det som centralt. Färg används precis som typsnittsvariation
för att framhäva något centralt. Fokus används genom att i bild visa vad som är viktigt. Det
som är mindre viktigt hamnar ofta i periferin och kan även framställas som suddigt.
Förgrund/överlappning förmedlar en hierarkisk ställning genom att det överlappande är
viktigare än det överlappade. Genom att placera något i förgrunden kan det också skapa en
känsla av visuell framskjutenhet. Den sista resursen som används för att skapa visuell
framskjutenhet är kulturella symboler. Barn är enligt Björkvall kulturellt laddade symboler
som drar till sig uppmärksamhet. Andra kulturella symboler kan vara en känd person, en
dalahäst eller något som läsaren känner igen från historien. En kulturellt laddad symbol är
något som drar läsarens uppmärksamhet till sig. Den kompositionella analysen undersöker
även fem semiotiska resurser som används för att skapa samband eller avgränsning:
Inramning, Överlappning, Avstånd, Visuellt rim, Kontrast. Inramning innebär att något sätts
innanför ramar och skapar på så vis tydliga gränser mellan vad som hör samman och vad som
står utanför. Överlappning kan användas för att skapa samband mellan olika delar av texten.
En skrift kan överlappa en bild eller en bild kan överlappa en annan bild för att visa på
sambandet mellan de två delarna. Avstånd är den fysiska distansen mellan två element och kan
visa både avgränsning och samband. Om två element är placerade på motsatt ände av en sida
kan de förstås som avgränsade från varandra. Visuellt rim innebär att textelement med
liknande färger rimmar, eller harmonierar med varandra och visar på samband. Kontrast kan
också vara beroende av färg. Till exempel kan skillnad markeras genom att skrift med röda
bokstäver placeras bredvid en skrift som annars är svart (2009:101–105).

1.4. Metod
Den här undersökningen av hur läromedel legitimerar den litteratur de innehåller är av
tolkande karaktär och i syfte att göra denna tolkning så transparent som möjligt kommer jag i
följande avsnitt att tydliggöra den process som lett fram till undersökningens resultat.
De utvalda avsnitten tematiserades med hjälp av van Leeuwens (2007) kategorier för
legitimering. Efter tematiseringen av texten analyserades avsnitten komposition med hjälp av
Björkvalls (2009) semiotiska resurser för visuell framskjutenhet och samband/avgränsning.
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Först identifierades storleksförändringar i skriften. Därefter analyserades färgens betydelse i
skapandet av visuell framskjutenhet. Därefter undersöktes eventuella överlappningar mellan
olika textelement. Det tredje steget involverar bilden i analysen och därför avslutades analysen
med att undersöka bildens innehåll och leta efter kulturella symboler. Den multimodala
analysen berör endast de sidor som berör de utvalda författarskapen i läromedlen.
Analysen av den del av respektive avsnitt som består av skrift kommer presenteras med
hjälp av citat och den kompositionella analysen kommer presenteras i en sammanfattning.
Härnäst kommer exempel att användas för att tydliggöra hur analysen har gått till.
Redogörelsen inleds med min analys utifrån van Leeuwens kategorier för legitimering och
därefter sätts skriften i ett sociosemiotiskt sammanhang med hjälp av Björkvalls
kompositionella analys.
Citat som kategoriserats som authorization använder en auktoritet för att legitimera. I
kategoriseringen har jag därför letat efter personer eller enheter som används för att legitimera
de utvalda avsnitten. I (24) hänvisas till Shakespeares berömmelse och underförstått betyder
det att flertalet människor kände till hans arbete. I (24) klumpas de många människorna ihop
och skapar en auktoritet som används för att legitimera Shakespeare:

(24)

Den ojämförligt mest kända dramatikern under denna period är William Shakespeare.
(Människans texter:168)1

I (24) är "ojämförligt mest kända" markerat, det markerade hänvisar till allmänhetens
auktoritet genom att hävda att Shakespeare är den mest kända dramatikern. Författarskapens
berömmelse är en återkommande form av legitimering av litteraturen. I (24) används inte
någon bestämd expert utan traditionen och allmänheten klumpas ihop till en enhet och
används genomgående som legitimerande storhet. Allmänheten är anledningen till att (24)
kategoriseras under authorization och inte under moral evaluation. Citat som kategoriserats
som moral evaluation är de som värderar det omtalade i någon mening. Värderingarna kan
vara både explicita och implicita. För att en legitimering ska kategoriseras som moral
evaluation förutsätts att ingen av de andra kategorierna är närvarande. (20) är ett exempel på
en hur jag tolkat "rolig och spännande" som explicita värderingar.

1

Min fetstil här och i det genomgående.

12

(20)

Berättelsen om Odysseus seglats är ofta både rolig och spännande. (Svenska i tiden:9)

Den positiva konnotationen i "rolig" och "spännande" gör att berättelsen om Odysseus väcker
positiva känslor hos läsaren. Det är den positiva värderingen som gör att orden tolkas som
legitimerande, värderingen av ett verk eller ett författarskap anses i analysen vara ett tecken på
legitimering. Liknande värderingar har använts för att identifiera legitimeringar av kategorin
moral evaluation. Ibland förekommer värderingar i samma mening som experter eller logiska
resonemang och i de fallen har citaten inte kategoriserats som moral evaluation utan i någon
av de andra kategorierna. Kategorin rationalization har tillskrivits de citat som använder en
logisk kedja för att förklara hur användandet av det specifika författarskapet eller verket är det
enda logiska eller att det är naturligt. (61) har tolkats som en logisk presentation av det
naturliga i döden. Det viktiga i (61) är både den logiska uppbyggnaden och naturaliseringen av
döden. Naturaliseringen av döden tolkas som en positiv värdering av döden men i det här
fallet är den logiska kedjan dominant och avgör vilken kategori citatet klassas som.

(61)

Det finns många dikter, romaner och filmer som handlar om döden. Det är inte så konstigt
kanske, eftersom det är något som berör alla människor. (Svenska i tiden:112)

I första meningen presenteras ett påstående. I andra meningen ges påståendet en förklaring och
tolkas som en logisk följd. Resonemanget lyder: Dikter om döden är naturligt förekommande
teman eftersom att döden berör alla människor. Ibland är det svårt att skilja rationalization
från moral evaluation då den positiva konnotationen i en naturligt förekommande slutsats som
den ovan är starkt värderande. Den andra meningens inledande "Det är inte så konstigt
kanske" värderar förekomsten av temat döden som naturlig och en del av varje människa, och
är ett exempel på den svårighet som analysen medfört. En annan svårighet är identifieringen
av kategorin mythopoesis, som endast förekommer i indirekt form i de läromedel som
undersökts. Explicita varianter av mythopoesis förekommer inte i läromedlen. Istället har en
implicit tolkning av kategorin använts. Den implicita varianten av mythopoesis representeras
av citat likt (68). (68) lockar läsaren att läsa och tycka om Mary Shelleys roman med hjälp av
den sensmoral som läsaren kan lära sig.

13

(68)

Hur ska vi förstå Mary Shelleys roman? Vi känner kanske avsky för monstret, skapat av
likdelar. Samtidigt ser vi det som en oskyldig figur som kan njuta av ett månsken och
hjälpa en liten flicka från att drunkna. (Svenska rum:207)

(68) är ett exempel på vad som tolkats som en implicit form av mythopoesis. De avsnitt som
en del läromedel presenterar kan i sig vara berättelser med en sensmoral och därmed
legitimera sig själva, dock är avsnitten korta och inte alltid visuellt framskjutna, vilket gör att
utdragen tolkas som komplement och inte primärtext.
Visuell framskjutenhet används för att identifiera hierarkier i texten och har i analysen
utgått från de semiotiska resurser som Björkvall (2009) presenterat. Resurserna storlek,
typsnittsvariation och färg utgår i första hand från skriften och dess utformning. Om skriften
skiftar i storlek eller färg kommer det att tolkas som att stycket står högre i hierarkin och är
vanligt förekommande i de rubriker som presenterar de utvalda författarna. Skriften använder
även resursen förgrund/överlappning i kombination med bilder. Överlappningen mellan en
bild och en skrift skapar en hierarki där det överlappande anses viktigare än det överlappade. I
de bilder som förekommer innehåller en del av dem kulturella symboler vilket tillskriver dem
en högre position i hierarkin, dock underställs den kulturella symbolen överlappning.
Kategorin överlappning används även för att skapa samhörighet mellan text och bild och
skapar därmed en högre position för den överlappade bilden än om den varit fristående.
Färgkontraster förekommer i läromedlen i omvänd användning, exempelvis presenteras en
sammanfattning av Iliaden i Människans texter med svart skrift mot en brun/grå bakgrund
och anses därmed hamna lågt i hierarkin, eftersom att texten blir svårare att läsa tack vare
bristen på kontrast. De olika läromedlen arbetar olika med de semiotiska resurserna och skiljer
sig åt på fler punkter än de har gemensamt.
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2. Material
De läromedel som undersökts är: Svenska rum 2 av Leif Eriksson, Helena Heijdenberg &
Christer Lundfall (2013) (hädanefter Svenska rum), Svenska i tiden lärobok A grön av Anita
Danielsson & Ulla Siljeholm (2002) (hädanefter Svenska i tiden), Bra Svenska B av Eva
Hedencrona & Karin Smed–Gerdin (2005) (hädanefter Bra Svenska), Människans texter
Litteraturen av Anders Lindqvist och Karl Lindqvist (2012) (hädanefter Människans texter).
De undersökta läromedlen valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval och läromedlens
tillgänglighet avgjorde vilka som utgör undersökningens material. Därefter genomförde jag en
kort granskning om det fanns något författarskap som var återkommande i samtliga läromedel.
I syfte att skapa en bredd i undersökningen krävdes flera författarskap, närmare bestämt sex
stycken ur varje läromedel, där vissa återkommer i flera av läromedlen.
De avsnitt ur läromedlen som valts ut presenterar Homeros och hans Iliaden och Odysséen,
författarskapet Shakespeare samt ett axplock av mindre vanligt förekommande litteratur.
Homeros och Shakespeare valdes med hänsyn till att författarna återkom i samtliga läromedel
samt att Bloom (2000) anser att de är en del av den västerländska kanon. Den övriga
litteraturen återfinns ofta i endast ett eller ett fåtal av läromedlen och ges där ett betydligt
mindre utrymme än klassikerna. Det tilldelade utrymmets storleksförhållande mellan
exempelvis Homeros epos och övrig litteratur har gjort att den övriga litteraturen inte kan
begränsas till ett ensamt författarskap eller ett ensamt verk.
Presentationer av Iliaden och Odysséen återfinns i samtliga av de undersökta läromedlen
och verkens tilldelade utrymme i läromedlen varierar mellan 17 sidor i Svenska rum och en
sida i Svenska i tiden. Svenska i tiden är det enda av de undersökta läromedlen som inte har ett
utdrag eller en sammanfattning av eposens innehåll. I Människans texter presenteras en
sammanfattning av båda verken. Bra svenska presenterar ett utdrag ur Odysséen som sträcker
sig över tre sidor, medan Iliaden representeras av en kort sammanfattning som är placerad
innan utdraget ur Odysséen. I Svenska rum presenteras utdrag ur både Iliaden och Odysséen
samt ett utdrag ur Eyvind Johnsons Strändernas svall vilken är en parafras på Odysséen. Bra
svenska är det enda läromedel där Iliaden och Odysséen inte inleder det kapitel de är en del av.
Homeros epos är placerade i läromedlens inledande del oavsett om läromedlen är tematiskt
eller kronologiskt indelade.
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Shakespeares författarskap presenteras i Människans texter, Bra svenska och Svenska rum
på ett utrymme som sträcker sig mellan fyra sidor i Bra svenska och 11 sidor i Svenska rum. I
Svenska rum presenteras Shakespeare med hjälp av citat ur hans verk, ett utdrag ur Som ni vill
ha det samt en parafras av Jasenko Selimovic som heter Romeo och Julia i Sarajevo. I
Människans texter används bilder och historiska redogörelser i första hand i presentationen av
Shakespeares författarskap men även en sammanfattning av Köpmannen i Venedig. Bra
svenska använder tre av de fyra sidor som behandlar Shakespeare åt att presentera ett utdrag ur
Romeo och Julia och lite mindre än en sida åt författaren. Shakespeares författarskap
presenteras i de tre läromedlens första tredjedel oavsett om de är tematiskt eller kronologiskt
indelade.
De författare som jag valt ut för rubriken "Övrig litteratur" är: J. K. Rowling, Nina Björk,
Anna Maria Lenngren, Sonja Åkesson, Bodil Malmsten, Kristina Lugn, Karin Bellman, Lina
Ekdahl, Daniel Defoe, R.L Stevens, Mary Shelley, Rudyard Kipling, Frans G. Bengtsson,
Walter Scott, Nils Ferlin, Georg Stierhielm, Vita Andersen samt Roberto Bolano. För att skapa
en bredd i urvalet är läromedlen representerade med sex författarskap var. I en del fall
återkommer flera av författarskapen i flera av läromedlen och har då inte skrivits ut två
gånger. Urvalet av denna litteratur genomfördes med hjälp av slumpen. Varje författare gavs
ett nummer som därefter med hjälp av tärning bestämdes. Syftet med det slumpmässiga
urvalet är att undvika subjektiva föreställningar och preferenser. I urvalet av den övriga
litteraturen kan litteratur som av läromedelsförfattarna anses tillhöra någon föreställning om
kanon förekomma.
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3. Analys
Analysen kommer delas upp efter författarskap, vilka i sin tur kommer delas in efter de
kategorier som van Leeuwen (2007) presenterar. Om någon kategori inte förekommer i
legitimeringen av litteraturen kommer den heller inte att nämnas. Efter analysen av det skrivna
ordet kommer analysen av kompositionen att presenteras. Analysen kommer att börja med
Homeros för att därefter presentera Shakespeare och avslutningsvis kommer ett potpurri av
texter från 1600-talet och framåt att presenteras.

3.1. Homeros
Legitimeringen av Homeros epos sker med hjälp av kategorierna authorization och moral
evaluation.

3.1.1. Authorization
Legitimeringen av Iliaden och Odysséen genomförs till största del av läromedlen med hjälp av
kategorin authorization.
(1)

De kanske mest kända verken från den tid i litteraturen som kallas antiken (cirka 700 f.kr.
till 500 e.kr.) är eposen Iliaden och Odysséen. (Bra svenska:26)

I (1) används det faktum att verket är känt av många människor för att legitimera verkets plats
i svenskundervisningen. Verkets berömdhet som legitimering förekommer även, i annan form,
i (2–9).

(2)

Odysseus är en gestalt som fascinerat författare och konstnärer i alla tider. (Svenska
rum:25)

(3)

Beskrivningar som den här, fyllda med våld, dramatik och starka känslor älskade man att
lyssna på – då som nu. (Svenska rum:14)
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(4)

Homeros är den förste grekiska författaren. Han var en rapsod (se s.28) som levde kring
750 f.Kr. Hans mest kända epos, Iliaden och Odysséen, är väldigt långa. (Människans
texter:41)

(5)

Trojanska kriget gav stoff till en mängd dramer (se s.67), men framförallt till två av
litteraturens mest kända berättelser: Iliaden och Oddysséen. (Människans texter:41)

(6)

Den epik som framför allt levt kvar är ändå berättelserna om stora hjältedåd, med greken
Homeros epos Iliaden och Odysséen som främsta exempel. (Människans texter:40)

(7)

Eposen är de första skrivna verken på grekiska som man känner till. (Bra svenska:30)

(8)

Odysséen har sedan kommit att bli en av de mest kända reseberättelserna genom tiderna.
(Bra svenska:26)

(9)

Och lika fascinerande är dessa historier för oss som i över tvåtusen år fått ta del av dem!
(Människans texter:42)

De flesta av citaten framhäver verkens berömmelse som viktigt. Citat (7) är ett exempel på hur
den

kronologiska

ordningen

används

för

att

poängtera

verkets

relevans

för

svenskundervisningen. I (9) framgår även läromedelsförfattarnas uppfattning av verken som
något extraordinärt eftersom att Iliadens och Odysséens innehåll kan underhålla i två tusen år
och fortfarande vara fascinerande, för att ytterligare poängtera dess kvalitet avslutas meningen
med ett utropstecken. I (8), (6), (3) och (2) hävdas verkens aktualitet oberoende av tid. I (3)
kopplas även verkens innehåll till nutid och gör dem aktuella. Berömmelse är dock inte allt
som används vid legitimeringen av Iliaden och Odysséen, ibland används en områdesexpert.
(10)

Den som gör en resa har något att berätta. Så skrev en tysk 1700–talsförfattare. Det är
fortfarande sant, så det är inte konstigt att det finns gott om resor och resenärer både i
filmer och böcker. (Svenska i tiden:9)

Kapitlet som (10) inleder har rubriken "De seglade ständigt" vilket syftar på Odysseus tioåriga
resa över Medelhavet. Experten i citatet är "en tysk 1700–talsförfattare" och mer specifik blir
aldrig definitionen av den tyske författaren. 1700–talsförfattaren berättar i citatet att resor
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medför en ökad kunskap som är värd att förmedla och ta del av. Resonemanget kring resans
utvecklande egenskaper leder till att framförallt Odysséen legitimeras. I den sista meningen i
citatet fastslår författarna att det 1700–talsförfattaren hävdar fortfarande stämmer genom att
hänvisa till dagens litterära produktion. 1700–talsförfattarens inblandning i diskussionen kring
Iliadens och Odysséens plats i undervisningen används för att göra den litterära
urvalsprocessen i Svenska i tiden trovärdig. Expertutlåtanden förekommer vid flera tillfällen i
läromedlen, som t.ex. i (11–13).

(11)

Man tror bland annat att Illiaden och Odysséen nedtecknades av just en rapsod,
Homeros.(Bra svenska:30)

(12)

Långt in på 1800–talet skrev hexameterepos av exempelvis Esaias Tegnér, Johan Ludvig
Runeberg – och August Strindberg. (Människans texter:44)

(13)

Den som inte reser vet ingenting om människors värde. (Moriskt ordspråk)
Livet är en bro. Gå över den, men bygg inte något hus på den. (Indiskt ordspråk)
"Travel", det engelska ordet för "resa", är samma ord som "travail", att kroppsligen eller
själsligen slita och släpa. Det innebär hårt arbete, ansträngning, möda, lidande. (Ur
Drömspår(1987) av Bruce Chatwin) (Svenska i tiden:9)

3.1.2. Moral evaluation

(14)

Man brukar säga att antikens Grekland är den västerländska kulturens vagga. (Bra
svenska:30)

I (14) används två typer av legitimering. Först används "man" som en expert och därefter
liknas den västerländska kulturen med en människa med hjälp behovet av en vagga. Kultur ses
även som något som växer. Meningen skapar en kulturell hierarki där det antika placeras
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överst. I (15–21) presenteras exempel på hur läromedlen legitimerar Iliaden och Odysséen
som innehållande någonting mer än bara en berättelse.

(15)

I antikens Grekland utvecklades nya episka former som filosofí och historieskrivning.
(Människans texter: 40)

(16)

Siren betyder idag "högt ljud" eller "signalapparat", det ljud vi hör när ett
utryckningsfordon kör i hög hastighet. Ordet känns inte främmande, därför att det liksom
de flesta andra låneord har smält in i svenskan. (Bra svenska:31)

(17)

Illiaden är en spännande berättelse men inte bara det. (Människans texter:41)

(18)

Odysséen är en fängslande berättelse om äventyr, trogen kärlek mellan man och hustru och
om längtan hem. Men den väcker också frågor. (Människans texter:43)

(19)

Det finns en särskild andning, en vågrörelse i hexameterns rytm. Någon har sagt att den
liknar havets dyning, som exempelvis slutraden i Odysséens andra sång: "Natten gick hän,
och det grydde till dag, och de seglade ständigt." (Människans texter:44)

(20)

Berättelsen om Odysseus seglats är ofta både rolig och spännande. (Svenska i tiden:9)

(21)

De som berättade historierna på den tiden var kringvandrande rapsoder som brukade
framföra dem på ett halvsjungande, rytmiskt sätt, faktiskt ungefär som dagens rappare.
(Svenska rum:14)

Det som skiljer (21) från de andra citaten är att det inte presenterar ett innehåll utan fokuserar
på framställningen. Genom att koppla rapsodernas framställning av Iliaden och Odysséen till
dagens rappare tillskrivs Homeros epos en naturlig plats även i dagens samhälle, samtidigt
som rappare ges en högre kulturell status i liknelsen med ett epos.

3.1.3. Komposition
Den tydligaste semiotiska resursen som används för att skapa en visuell framskjutenhet i
läromedlens texter är kategorin storlek. I Bra svenska presenteras rubriken "Sirenerna, Skylla
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och Karybdis" i ett större typsnitt än resten av skriften samt den första rubriken. Samma typ av
storleksförhållande återfinns i Svenska rum där rubriken "Två stora Epos" inleder avsnittet om
Iliaden och Odysséen. Storleken på de båda rubrikerna gör det nästan omöjligt för läsaren att
inte uppmärksamma rubrikerna och den information som skriften förmedlar.
Rubriken "Sirenerna, Skylla och Karybdis" använder även en förändring i färg för att
ytterligare bidra till visuell framskjutenhet. Även Svenska i tiden använder färg på rubriken
"De seglade ständigt" för att framhäva rubrikens värde för läsaren. I Människans texter
används en mörkröd färg på det inledande stycket vilket sammanfattar vad som fortfarande
lever kvar från antikens Grekland. Den visuella framskjutenheten av stycket är inte lika tydlig
som i Svenska i tiden eller Bra svenska vilket beror på att färgvalet inte skapar någon markant
kontrast mellan olika skrifterna.
På den högra sidan i Människans texter presenteras en sammanfattning av Iliaden under en
rubrik i vit färg mot en mörkröd bakgrund, vilket skapar en stark kontrast och visuell
framskjutenhet. Den faktiska sammanfattningen presenteras dock med svart färg mot en
brun/grå bakgrund vilket minskar dess framskjutenhet och sänker därmed dess plats i
hierarkin. Den som ansvaret för utformningen av läromedlens komposition vill med rubriken
visa att det finns en sammanfattning av verket men sammanfattningen i sig presenteras som
extra läsning och inget krav. Sammanfattningen presenteras till höger i uppslaget och täcker
den nedre delen av sidan. Placering på sidan medför att författarna anser att sammanfattningen
är ny och specifik kunskap i relation till inledningen som är generell och viktig.
Sett till centrum-periferi modellen presenteras Iliaden i Svenska rum som något i periferin
och någonting nytt. Dock ramas utdraget in med hjälp av svarta linjer och den svarta
bakgrunden till rubriken skapar en kontrast till den annars vita bakgrunden. Inramningen visar
även att någonting nytt börjar som är skilt från den tidigare skriftens innehåll. Det inramade
utdraget ackompanjeras av en bild som föreställer Hektor i hans avsked av familjen. I det här
fallet blir Hektors son en kulturell symbol som förstärker den ångest som Hektor och hans
hustru går igenom.
Bilder används även i Människans texter och Bra svenska för att förstärka det skrivna. I
Människans texter presenteras bilden nederst på den vänstra sidan och överlappar den brun/grå
marginalen samt skriftens utrymmen. Bilden föreställer Paris och gudinnorna i vad som blir
inledningen till det trojanska kriget. Den nakenhet som bilden visar är en kulturell symbol som
drar läsarens ögon till sig. Bildens överlappning och de kulturella symboler den innehåller
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samt dess storlek skapar en stark visuell framskjutenhet och placerar bilden högt i uppslagets
hierarki. Bilderna i Bra svenska är mindre men fler till antalet. Sett i relation till skriften ges
de ett mindre utrymme och innehåller inga kulturella symboler. Bilderna i Bra svenska är
alltså underställda skriften i den hierarkiska indelningen.

3.2. Shakespeare
När Shakespeare nämns i läromedlen är det framförallt ett författarskap som presenteras och
inte enskilda verk. Shakespeare återfinns i tre av de fyra läromedlen som undersökts.
Legitimeringen av Shakespeare sker till största del med hjälp av kategorin authorization.
Moral evaluation och rationalization förekommer till viss del i läromedlen men används inte i
samma utsträckning som authorization.

3.2.1. Authorization
Samtliga av de tre läromedel som berör Shakespeares författarskap inleder sina respektive
kapitel med att hänvisa till författarens berömdhet.

(22)

Några kvinnliga författare fanns knappt under renässansen. Inte många manliga heller, för
den delen. Men världslitteraturens störste dramatiker genom tiderna föddes
1564…(Svenska rum:119)

(23)

Författaren bakom de kända pjäserna Romeo och Julia och Hamlet är engelsmannen
William Shakespeare (1564–1616). (Bra svenska: 86)

(24)

Den ojämförligt mest kända dramatikern under denna period är William Shakespeare.
(Människans texter:168)

Författarens berömmelse framgår återigen som avgörande i legitimeringen av ett författarskap.
I (22) och (24) används superlativen "störste" och "mest" för att ytterligare poängtera
Shakespeares relevans för dramatiken. I Människans texter används rubrikerna (25) och (26)
för att inleda kapitlet om Shakespeare och hans liv.
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(25)

England – Shakespeares tid (Människans texter:168)

(26)

William Shakespeare – mästaren (Människans texter:170)

Efter (26) följer en längre redogörelse av Shakespeares liv och hans bibliografi. Rubriken i
(26) berättar för läsaren att det som Shakespeare ligger bakom är gjort av en mästare och
därmed bör tas på allvar. Kvaliteten på de verk som Shakespeare producerat är enligt
läromedlet det som legitimerar hans plats i svenskundervisningen. Läromedlen försöker
genomgående skapa en bild av Shakespeare som en förebild och en skapare av mästerverk
vilket framgår i (27–39).

(27)

En berömd scen är den så kallade balkongscenen där Julia upprört talar till sig själv om
olyckan i att hon mött pojken från fiendefamiljen. (Bra svenska:87)

(28)

William Shakespeare levde för 400 år sedan, men kom redan under sin levnad att kallas för
"en man för alla tider". Många menar att hans storhet låg i konsten att formulera tidlösa
sanningar: (Svenska rum:120)

(29)

Till Romeo och Julia, som ibland kallas "det första mästerverket", har Shakespeare
hämtat inspiration från en italiensk novell. (Bra svenska:86f)

(30)

Till de tre exemplen på "tidlösa sanningar", hämtade ur Shakespeares dramer (se s. 120),
kan tillfogas massor med andra, (Svenska rum:121)

(31)

Shakespeares tragedier, Hamlet, Kung Lear och Macbeth, uppfattas som mästerverken
framför andra. (Svenska rum: 125)

(32)

En balkong finns längst bak på scenen och kunde användas av skådespelarna.
Balkonscenen i Shakespeares Romeo och Julia är det mest berömda exemplet.
(Människans texter:168)

(33)

Från 1594 var han del av en framgångsrik skådespelartrupp. Under de följande åren skrev
han komedier, bland annat En midsommarnattsdröm (1595) och Köpmannen i
Venedig(1596). Under samma period skapades en av hans mest berömda tragedier,
Romeo och Julia (1594/95). (Människans texter:170)

23

(34)

I sina dramer tog Shakespeare intryck från många håll. Från de antika tragedierna hämtade
han grymhet, våld och skoningslösa öden, från de antika komedierna invecklade historier
och lustiga typer. (Människans texter:171)

(35)

Han skrev i publikens smak men visste samtidigt alltid hur han skulle bygga upp sitt
drama. (Människans texter:171)

(36)

Kombinationen av antik inspiration och nyskapande originalitet skapade en av världens
största dramatiker – ett barn av sin tid, renässansens tidevarv. (Människans texter:171)

(37)

Exempel på detta är Hamlet, Macbeth och Kung Lear. Dessa tragedier är dock mer
komplexa än de grekiska föregångarna. (Människans texter:171)

(38)

I sin tragedier letade Shakespeare sig ner till de mörkaste hörnen i människans själ, men
behärskade också konsten att skriva mer ytliga teaterstycken, som till exempel den
uppsluppna Så tuktas en argbigga (1594). (Människans texter:171)

(39)

Trots att skådespelaryrket var oglamoröst, ibland rentav skamligt, var Shakespeare
medlem i ett resande teatersällskap och stod ofta själv på scen i sina pjäser. (Svenska
rum:120)

Shakespeares personlighet värderas i (39) som något positivt och eftersträvansvärt.
Shakespeare presenteras som någon som inte är rädd för vad andra tycker utan endast bryr sig
om sin passion. Även om skådespelaryrket ibland var skamligt var Shakespeare inte rädd för
att utmana normerna genom att själv stå på scen. (39) informerar läsaren om att Shakespeare
förkroppsligade det, i dagens samhälle, mentalt starka och individualistiska idealet.

3.2.2. Moral evaluation
Ett exempel på att legitimeringen av Shakespeare även sker med hjälp av kategorin moral
evaluation ser vi i (40):
(40)

Också i Kung Lear ställer Shakespeare livets stora frågor på sin spets. (Svenska rum:125)
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De verk som Shakespeare ligger bakom behandlar de stora livsfrågorna och kan därmed även
hjälpa läsaren att förstå sig på livet. (40) föregås av en redogörelse av Hamlets vara eller icke
vara-monolog och efterföljs av de problem som Kung Lear behandlar. De frågor som
Shakespeare tar upp i sina dramer är alltså de "stora frågorna" i livet, vilket definierar och
begränsar vilka de frågorna kan vara. I (41) och (42) uttrycks de "tidlösa sanningarna" som
återfinns i (30) på ett annorlunda sätt än tidigare.

(41)

En allmän moralupplösning stod för dörren och teaterns skildring av moraliska
frågeställningar väckte intresse: Gör hen rätt? Skulle jag själv handla likadant? Ett
tidsavstånd på 400 år, har någon sagt, är det här sammanhanget "inte mer än ett
andetag". (Svenska rum:126)

(42)

Det oförutsägbara och komplexa i människan visar sina värsta sidor hos Shakespeare
– och människan bär det fulla ansvaret. (Människans texter:171)

3.2.3. Rationalization
Innehållet i ett Shakespearedrama presenteras i (43) med hjälp av en logisk följd och är ett
exempel på hur läromedelsförfattarna använder kategorin rationalization i legitimeringen av
författarskapet Shakespeare.

(43)

Shakespeares starkaste kännetecken är språket. Hans repliker svingar sig från grov
underlivshumor till den vackraste kärleksbeskrivning. Vardagligt tal, poetiska repliker och
retoriska snitsigheter gör, tillsammans med de underhållande historier som berättas, att
publiken sällan har tråkigt under ett Shakespearedrama. (Människans texter:171)

I (43) konstateras inte endast att Shakespeare är bra utan det ges en förklaring med hjälp av en
logisk kedja där språkets variation i kombination med en historia leder fram till publikens
reaktion. Den logiska kedjan är det som gör att citatet placeras under rationalization och inte
moral evaluation. En annan logisk kedja presenteras i (44).
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(44)

Något direkt svar på frågorna om straff för ondska eller belöning för godhet ger inte
författaren här heller. Det är en diskussion som tar vid i oss åskådare. (Svenska rum:125)

Diskussionen kring livets stora frågor är enligt (44) någonting som Shakespeare lockar läsaren
till att inleda med sig själv. Den logiska kedjan inleds med Shakespeares användning av de
stora frågorna och avslutas med personlig utveckling hos läsaren. Om du har tagit del av ett av
Shakespeares verk kommer du fundera kring livets stora frågor, vilka i sig redan definierats av
Shakespeare. (45) och (47) är två exempel där Shakespeare legitimeras med hjälp av logiska
kedjor. I (46) legitimeras i första hand litteratur i allmänhet och i andra hand Shakespeares
författarskap.

(45)

Det finns en konflikt mellan fysisk lust och äkta kärlek, menar Shakespeare, och han låter
den konflikten vara motorn i många av dikterna: "Kärlek är helt igenom sanning, lustan
full med ihopsmidda lögner", som den sköna – men svårflörtade – Adonis påtalar för
Venus. (Svenska rum:121)

(46)

Konsten däremot, skriver Shakespeare på flera ställen, varar längre än kärleken och livet
självt. (Svenska rum:121)

(47)

Köpmannen i Venedig är ett av William Shakespeares mest omtalade dramer, e ftersom
den ger uttryck för åsikter som idag kallas rasistiska och antisemitiska. (Människans
texter:173)

3.2.4. Komposition
När det gäller Shakespeare är den tydligast förekommande resursen för visuell framskjutenhet
storlek. Storlek som resurs visar sig framförallt i de bilder som presenteras i avsnitten om
Shakespeare. I Människans texter syns på höger sida en helsidesbild föreställande
teaterbesökare på en uppsättning av en Shakespearepjäs. I Bra svenska återfinns även där en
helsidesbild av en modern tolkning av balkongscenen ur Romeo och Julia. I Människans texter
överlappar bilden den högra marginalen och berättar för läsaren att även nästa uppslag
kommer att handla om Shakespeare. I bildens förgrund ser vi två kvinnor i konversation med
en man, till vänster ser vi en man som står upp och sträcker ut armen mot scenen vilket
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berättar att mannen entusiastiskt deltar i pjäsen. Bildens motiv visar att Shakespeares pjäser
berör, något som även skriften berättar. Bilden i Bra svenska är placerad i överkant av sidan
vilket gör att den får en relation till föregående sidas innehåll. På sidan innan bilden följs
utdraget av en prickad linje på vänster sida vilken fortsätter och återfinns på sidan efter bilden.
Linjen begränsas inte av papperets begränsning och binder därmed ihop de båda styckena
skrift. Vidare ges även skriften en framskjuten roll. Utdraget ur Romeo och Julia presenteras
med en större storlek än resterande skrift samt kursiverat. Utdragets meningar ges även ett
större utrymme och ges en procentuellt större plats än den andra skriften. Den prickade orange
linjen till vänster om utdraget visar ytterligare på skillnaden mellan utdraget och den övriga
skriften. Den prickade linjen visar vad som ingår i utdraget och skapar därmed en avgränsning
vilket separerar skrifterna efter innehåll.
I Svenska rum presenteras en bild på en dödskalle, en slangbella, spelkulor, en linjal och två
passare. Bilden tar upp en halv sida och överlappas av ett utdrag ur Som ni vill ha det. Skriften
presenteras i en ram med en vit rubrik mot en svart bakgrund och skapar en kontrast som ger
den en visuell framskjutenhet. Utdraget överlappar bilden och visar därmed ett samband.
Dödskallen är en stark kulturell symbol som det knappt går att undvika. Utdraget möter bilden
med hjälp av dödskallen. Överlappningen via dödskallen berättar för läsaren att allt det
allvarliga en dödskalle representerar kan återfinnas även i utdraget. Trots den kulturella
symbolen i bilden är det skriften som är det viktiga vilket framgår av att skriften överlappar
bilden.

3.3. Övriga författarskap
Liksom fallet var i fråga om Homeros och Shakespeare domineras även legitimeringen av den
övriga litteraturen av kategorin authorization. Den övriga litteraturen, i relation till Homeros
och Shakespeare, legitimeras även med hjälp av mythopoesis eller åtminstone med löften om
att det finns en lärdom att dra av dess innehåll.
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3.3.1. Authorization
Eftersom att denna del av uppsatsen inte representeras av ett ensamt verk eller författarskap
kommer citaten (48–55) att representera legitimeringen av den övriga litteraturen när det
gäller authorization.
(48)

Den mest framgångsrika författaren någonsin är J. K. Rowling (f.1965) med
fantasyböckerna om Harry Potter (1999–2007). (Människans texter:661)

I (48) framgår att även nyare litteratur legitimeras med hjälp av författarskapets eller verkets
berömdhet. Tiden används, precis som i legitimeringen av Shakespeare, för att visa på en
tidlöshet i författarskapet. Tidlösheten medför även att de problem som författaren behandlar i
sina böcker blir universella och allmängiltiga.

(49)

Eller som det heter i en ofta citerad rad ur Simone de Beauvoirs bok Det andra könet
(1949): "Man föds inte till kvinna, man blird det."Hur då? Jo, helt enkelt genom att lära sig
koden för det som i ett visst samhälle kallas kvinnlighet. (Svenska rum:279)

I presentationen av Nina Björk återfinns (49) och avslutar en diskussion kring vad feminism
innebär. I citatet används Simone de Beauvoir som expert för att legitimera Nina Björks
litteratur med en feministisk agenda. Legitimering med hjälp av experter är vanligare bland
den övriga litteraturen än bland den äldre. Den äldre litteraturen kan däremot i sig användas
som expert för att legitimera den övriga litteraturen, exempelvis i (50):

(50)

Kön eller genus? – Det är frågan (Svenska rum:278).

Vara eller icke vara-monologen från Shakespeares Hamlet anspelar rubriken (50) på. Nedan
presenteras i (51–55) ytterligare utdrag där experter används för att legitimera.

(51)

Också inom poesin har könsrollsdebatten varit både hätsk och ironisk. Bland annat talar
man om den ironiska generationen, som tar sin början med Anna Maria Lenngren(se s.
177), fortsätter via poeter som Sonja Åkesson (se s.277), Bodil Malmsten och Kristina
Lugn (se s. 177) och vidare fram till yngre poeter som Karin Bellman och Lina Ekdahl.
(Svenska rum:276)
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(52)

Ett konkret exempel på en människa som lever enligt upplysningens krav på att göra
observationer, använda det sunda förnuftet och lära sig av erfarenheten finns i Daniel
Defoes roman Robinson Crusoe (1719). (Svenska rum:154)

(53)

R.L. Stevensons Dr Jekyll och Mr Hyde(1886) och Mary Shelleys Frankenstein eller den
moderne Prometheus (1818) var två viktiga 1800–talsromaner i skräckromantisk anda.
(Svenska rum:206)

(54)

Att bli kvinna i dagens samhälle innebär, menar Nina Björk, helt enkelt att följa de koder
som kulturen har skapt för kvinnlighet. (Svenska rum: 278)

(55)

Det finns nämligen, menar många, en avgörande skillnad mellan kön och genus. (Svenska
rum:279)

Den noggranne läsaren har uppmärksammat att (53) inte hänvisar till en utomstående expert
utan istället använder läromedelsförfattarnas auktoritet för att poängtera vikten av de båda
verken. Även (52) skiljer sig från de andra då citatet presenterar en förebild snarare än
använder en expert.

3.3.2. Moral evaluation

(56)

Engelsmannen Rudyard Kipling berättade ofta om spännande äventyr i Indien. Det var en
exotisk, främmande och fantasieggande miljö där alla möjliga spännande saker kunde
hända. (Svenska i tiden:20)

I (56) framställs Indien som ett magiskt land där det som inte kan inträffa i Europa snarare är
regel än undantag. Det exotiska landet möjliggör teman och etiska dilemman som inte är
möjliga i den europeiske läsarens hemtrakter, exempelvis att ett människobarn uppfostras av
en flock vargar. I (57) används negativa attribut för att legitimera Mary Shelleys Frankenstein.
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(57)

Frankensteins författare, Mary Shelley, gift med poeten P B Shelley (se s. 204), hittade
fröet till sin berättelse i en mardröm där en forskare "i gudlös kunskap skapade en hemsk
vrångbild av en människa". (Svenska rum:206)

Attributen är lämpliga i beskrivningen av skräckgenren och medför att Mary Shelleys roman
innehåller det som kan förväntas av en god skräckroman. I (58 – 60) ges fler exempel på hur
den presenterade litteraturen består av ett innehåll som är förenligt med det förväntade.

(58)

En vanlig genre är historiska romaner, där handlingen är förlagd till en svunnen tid. På
1800–talet skrev Walter Scott till exempel om korstågstiden i romanen Ivanhoe.
1900–talsförfattaren Frans G Bengtsson fascinerades av vikingatiden och skrev sin
klassiska roman Röde Orm. Än idag utövar historien en dragningskraft på moderna
författare. (Bra svenska:70)

(59)

Ibland står vi inte ut med att allt är sig likt utan vill ha en förändring i tillvaron. Ibland
drabbas vi av förändringar som vi känner inte alls är speciellt genomtänkta eller leder till
något bättre resultat. (Bra svenska: 288)

(60)

Detta är verkligen magisk realism med sin blandning av hård verklighet och fri fantasi
där precis vad som helst kan hända. (Människans texter:665)

3.3.3. Rationalization
Ett inledande argument till varför Nils Ferlins litteratur bör vara en del av undervisningen
visas i (61). Argumentet är en del av ett längre bevis och beskrivning av filmvärldens möten
med döden, men representeras av följande två meningar.

(61)

Det finns många dikter, romaner och filmer som handlar om döden. Det är inte så konstigt
kanske, eftersom det är något som berör alla människor. (Svenska i tiden:112)

Den logiska kedjan i (61) lyder: alla människor som lever måste dö, alltså handlar dikter och
filmer om döden. Anledningen till att människor vill läsa och bli berörda av dikter och texter
om döden är för att alla människor blir berörda av döden. Än så länge har endast litteratur om
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döden legitimerats, ett par rader längre ner presenteras det argument som legitimerar just Nils
Ferlins texter.

(62)

Men det finns också författare och filmare som skildrar döden på andra sätt. I Nils Ferlins
lilla dikt Inte ens– finns det en ton av längtan blandad med sorg och vemod. (Svenska i
tiden:112)

Nils Ferlin skiljer sig alltså från mängden författare och berättar en historia som är skild från
massproduktionen och därigenom skapas legitimitet. Ferlins dikter skildrar, enligt citatet,
döden på ett mångfacetterat sätt som kan vara förknippat med både längtan och sorg.
Läroboksförfattarna till det här stycket förutsätter att det som är annorlunda är värt att notera. I
(63) presenteras en logisk kedja som transporterar läsaren framåt medans i (64) presenteras en
kedja som börjar i lösningen och förklarar vad som föranlett händelsen.

(63)

Bidragande till denna lyckade karriär som ämbetsman var inte bara hans lärdom utan
också hans skicklighet att skriva hyllningsdikter, baletter och "upptåg" till drottningens
hov. Till en början var hans dikter på latin, men snart började han intressera sig alltmer
för det svenska språkets utveckling. För att visa alla dess möjligheter gav han sig på det
epos som kom att bli hans stora bidrag till eftervärlden. (Människans texter:190)

(64)

Och visst hade Stiernhielm rätt – det gick att skriva stor dikt på svenska. Det är med
honom den svenska litteraturen på allvar börjar (Människans texter:191)

3.3.4. Mythopoesis
Kategorin mythopoesis används aldrig explicit i läromedlen. Ofta lockas läsaren till att läsa
den utvalda litteraturen med hjälp av löften om att fördjupa sin etiska kunskap.

(65)

Hon menar att inget är ynkligare än en åldrad vällusting som har slösat bort sitt liv på
ingenting. I stället bör vi leva våra liv så att vi kan vara stolta över det, då uppfyller vi
det "sanna adelskapet" och kan sedan dö med värdighet. Hur Herkules väljer får vi inte
veta för eposet slutar där. Men därmed lever frågan kvar även för oss: Hur vill jag leva
mitt liv? (Människans texter:190)
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I presentationen av Stiernhielm återfinns (65). Läsaren lockas till att läsa eposet om Herkules
med hjälp av den existentiella frågan i slutet. Samtidigt presenteras en kortfattad moralisk
poäng i de första två meningarna genom att skapa ett tillstånd "är" för att sedan presentera det
rätta "I stället". De flesta frågorna som läromedlen presenterar är uppgiftsfrågor som
presenteras först efter ett utdrag ur den berörda texten. De frågor som presenteras handlar om
att läsaren ska tolka och reflektera kring innehållet snarare än att förstå det.
(66)

–Vad kan det finnas för orsaker till att så många blir kroppsfixerade? Tror du att det har
blivit värre i det moderna samhället än det var förr?
–Varför drabbar anorexi oftare flickor än pojkar? Finns det någon motsvarighet hos
pojkar?
(Svenska i tiden:85)

Frågorna i (66) presenteras till en text om ätstörningar där läsaren får ta del av en berättelse av
Vita Andersen. Texten i sig berättar en historia om ätstörningar och presenterar därmed en
moralisk vägledning i hur individen ska agera, men även de frågor som presenteras skapar en
moralisk historia där samhället, i det här fallet klassen/gruppen, får uttala sig om vad som är
rätt och vad som är fel i situationen. Den legitimerande historien som är mythopoesis skapas i
det här fallet av den diskuterande gruppen där de utbildar varandra. Litteraturen blir ur detta
perspektiv ett hjälpmedel för att nå djupa diskussioner om hur framtidens samhälle ska
utformas. (67 – 69) är exempel på hur läromedlen legitimerar litterära verk med hjälp av etiska
problem.

(67)

Åren före sin död skrev han på den väldiga romanen 2666, som har utgivits postumt (2010).
Den börjar med fyra män som ger sig ut i ett grymt spel med korruption, knarkhandel,
prostitution och död i denna dystopi om vart vårt samhälle är på väg. (Människans
texter:669)

(68)

Hur ska vi förstå Mary Shelleys roman? Vi känner kanske avsky för monstret, skapat av
likdelar. Samtidigt ser vi det som en oskyldig figur som kan njuta av ett månsken och
hjälpa en liten flicka från att drunkna. (Svenska rum:207)
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(69)

Varför svälter sig ungdomar till döds i ett samhälle där det finns gott om mat? Svaren på
den frågan kan förstås vara många. Kanske vill de se ut som reklamens supersmala
modeller. Kanske börjar de med en frivillig bantning som så småningom går till överdrift.
Kanske är det osäkra på om de duger som de är och försöker leva upp till ett oklart och
ouppnåeligt ideal. En del psykologer ser det som en protest mot familjen och samhället.
Den danska författaren Vita Andersen berättar i en novell om den unga kvinnan Lykke.
Lykke är en mycket inriktad på att både hon och hennes hem ska stämma med idealbilden i
veckotidningarna och filmerna, och hon bantar ständigt. Novellen är hämtad ur samlingen
Håll käften och var söt. (Svenska i tiden:80)

3.3.5. Komposition
Storlek som visuell resurs är genomgående i samtliga av de undersökta läromedlen. I ett
uppslag ur Svenska rum presenteras Mary Shelley och R. L. Stevensons författarskap med
rubriken "Varifrån kommer skräcken?" och inriktar sig därmed på genrens historia. På
uppslaget presenteras utdrag ur Mary Shelleys Frankenstein eller den moderne Prometeus
med röd färg i kontrast till den i övrigt svarta skriften. Kontrasten mellan det röda och det
svarta gör att utdragen står i fokus. Längst till höger på uppslaget finns en bild på
Frankensteins monster vilken fortsätter in på nästa uppslag och författarna visar därmed att
redogörelsen för Mary Shelleys roman fortsätter även på nästa sida. Bilden av monstret är
placerad i periferin och underställs därmed skriften.
I Människans texter presenteras Georg Stiernhielm under rubriken "Sverige – ära och
oberoende". Sammanfattningen av Herkules underställs den historiska genomgången genom
att författarna placerar den innanför den grå/bruna rutan och skriver den i svart färg. Färgvalet
gör att skriften hamnar lägre i hierarkin. I Svenska rum presenteras Stiernhielm med rubriken
"Stiernhielms syn på bjäfs och bling bling" där "bling bling" är skrivet i markant större
typsnitt och dessutom med hjälp av något som liknar diamanter. Rubrikens förstärkning av
ordet "bling" samverkar med skriftens innehåll där det framgår att Stiernhielm var motståndare
till lånord, vilket "bling" representerar i dagens samhälle. Till höger i uppslaget står
Stiernhielm och tittar på läsaren vilket gör att läsarens blick dras till bilden. Bilden på
Stiernhielm är placerad i periferin där texten är i centrum. Den blick vi möter hos Stiernhielm
är dömande eftersom att han möter läsarens blick genom att snegla i ögonvrån och inte med
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hela ansiktet. Bilden förstärker det budskap som skriften förmedlar och det fysiska avståndet
mellan bild och skrift är litet vilket visar deras samhörighet.
Svenska i tiden presenterar Nils Ferlins dikt "Inte ens" – på en sida som är indelad i fyra
lika stora rutor. Dikten, bilden och uppgiften får likvärdiga utrymmen, presenteras i liknande
färg och med samma typsnitt. Uppgiften sticker ut och presenteras i en ruta med blå kanter
samt ett stort öga som läser en bok i en mindre helfärgad blå ruta, vilket gör att den
metaraflexiva uppgiften tillskrivs ett högre värde. Dock är uppgiften underställd dikten i den
mån att läsaren uppmanas att utgå från dikten i sin analys. Bilden visar en fågel som läsaren
förutsätter är grå, precis som i dikten, samt hur solen lyser genom ett sädesslag. Bilden delas
av en kantig linje som för att visa att de två bilderna är skilda från varandra. De båda bilderna
är dock inramade innanför samma svarta ram. Den sista rutan på sidan är tom.

3.4. Sammanfattning
I analysen framgår alltså att läromedlen i någon mån alltid legitimerar den litteratur de
innehåller. Legitimeringen skiljer sig dock åt beroende på om författarskapet tillhör det som
vissa anser vara kanon eller om det inte gör det. Legitimeringen av Homeros och Shakespeare
sker uteslutande med hjälp av kategorierna authorization och moral evaluation. Det mest
förekommande argumentet för ett författarskap bygger på dess berömdhet som auktoritet,
vilket tydligast framgår i presentationen av Shakespeare och Homeros. Det faktum att de båda
författarna har varit kända under en lång tid anses legitimera och stärka deras position i
undervisningen. Den övriga litteraturens plats i undervisningen är inte lika självklar och
tvingar läromedelsförfattarna att använda en större variation av legitimerande kategorier. I
vissa fall förekommer samtliga kategorier vid legitimeringen av litteratur som inte skulle
klassas som den västerländska kanon. I (61) och (62) används kategorin rationalization i syfte
att legitimera Nils Ferlins dikter. Ferlins dikter kräver enligt läromedelsförfattarna en
förklaring till varför de bör läsas och därmed tolkas de som en icke självklar del av
undervisningen. Den övriga litteraturen legitimeras även med hjälp av mythopoesis som (66)
är ett exempel på. Vita Andersen legitimeras med hjälp av den kunskap som frågorna i (66)
kan delge läsaren. Innehållet i Andersens text legitimeras med hjälp av de undersökande
frågor som läsaren uppmanas ta ställning till. Kategorierna rationalization och mythopoesis
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uppmanar läsaren att tänka efter och själv ta ställning. Vilket satt i relation till det
dominerande användandet av authorization och moral evaluation vid legitimeringen av
Homeros och Shakespeare kan ses som mer anpassad till skolans uppdrag om att främja
kritiskt tänkande.
Homeros och Shakespeare presenteras på sammanlagt 28 sidor i Svenska rum, något de
andra författarskapen inte når upp till ens om alla sidor i samtliga läromedel skulle läggas
ihop. Det utrymme som läromedlen tilldelar författarskapen talar för att de är viktiga för både
undervisning och samhälle, men argumenten för att de anses viktiga stannar vid deras
berömmelse. Även i Människans texter framhävs Homeros och Shakespeare med hjälp av
stora tilldelade utrymmen, dock framställs innehållet i det som författarna producerat som
underställt kunskapen om deras berömmelse med hjälp av ett visuellt tillbakadragande av
deras verk. Människans texter ställer dock genomgående kunskap om författarna före
kunskapen om innehållet i författarnas verk. I motsats till Människans texter presenterar de
andra läromedlen den övriga litteraturen med hjälp av utdrag och låter utdragen tala för sig
själv. De gånger som utdragen föregås av skrift präglas den av uppmaningar att tänka själv
eller kopplingar till samhället idag.
Den mytopoetiska effekten som frågorna kring den övriga litteraturen har kan återfinnas i
de

bilder som ackompanjerar Homeros och Shakespeare. Inte sällan återfinns kulturellt

laddade symboler i de bilder som överlappar eller överlappas av utdrag från författarna. De
kulturella symbolerna skapar känslor hos läsaren och ökar tron på att läsning av utdraget eller
författaren kommer svara på några av de stora existentiella frågorna. I några fall beskrivs även
de stora frågorna kring livet som definierade av Shakespeare, vilket i sig kan ha en
legitimerande egenskap. Shakespeares definition av livets stora frågor medför att det var han
som satte ord på lidandet och anses därmed inneha en esoterisk kunskap om existensen, vilket
ligger i linje med Blooms (2000) åsikter om Shakespeare.
Anledningen till storleken på deras tilldelade utrymme antas vara det specifika
författarskapets berömdhet. Dock är inte berömmelse eller framgång avgörande för det
tilldelade utrymmet. J.K Rowling anses i (48) vara den mest framgångsrika författaren
någonsin, men tilldelas endast en halv sida som hon dessutom delar med Stephenie Meyers.
Författarskapets relevans framgår till viss del i användandet av rubriker. I (26) presenteras
Shakespeare som mästaren och föregås av ytterligare en rubrik som bedyrar hans storhet. Den
andra litteraturen, undantaget Stiernhielm, är inte en del av rubriken för det aktuella avsnittet
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utan presenteras under tematiskt inledda kapitel. Kort sammanfattat legitimeras Homeros och
Shakespeare med hjälp av oreflekterad berömmelse och stort tilldelat utrymme och den andra
litteraturen genom löften om esoteriska lärdomar och korta utdrag ur författarnas bibliografi.
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4. Diskussion
Analysens resultat visar att läromedlen i hög grad använder berömmelse för att legitimera
olika författarskaps plats i undervisningen. Berömmelsen presenteras oreflekterat och tolkas
som anledningen till att författarskapet förekommer i läromedlet. Dock är inte berömmelse
likställt med författarskapets plats i undervisningen, vilket blir tydligt i jämförelsen mellan J.
K. Rowling och Homeros/Shakespeare. J. K. Rowling tillhör i den här undersökningen den
övriga litteraturen. Den övriga litteraturen legitimeras, till skillnad från Homeros och
Shakespeare, även med hjälp av kategorierna rationalization och mythopoesis vilket i högre
grad inbjuder läsaren till reflektion kring varför författarskapet har en plats i läromedlet. Med
hjälp av rationalization visar läromedlen att den utvalda författarens plats är logiskt
försvarbar. Läsaren inbjuds i användandet av rationalization till att antingen hålla med
läromedelsförfattaren i det presenterade resonemanget eller inte. Homeros och Shakespeare
tilldelas ett betydande utrymme i läromedlen men saknar den kritiska reflektionen kring
författarskapets faktiska värde för läsaren som den övriga litteraturen utsätts för. Resultatet av
analysen tyder på att läromedlen i praktiken behandlar Homeros och Shakespeare som om de
vore del av en kanon, dock utan att begreppet förekommer. Om författarskap ska presenteras
som självklara delar av ett gemensamt kulturarv bör begreppet kanon användas. Begreppet
kanon tar fasta på att viss litteratur som presenteras legitimerar sin egen existens och allra
viktigast är att läsaren i och med begreppet informeras om hur urvalsprocessen gått till. Trots
att begreppet kanon inte förekommer i de undersökta läromedlen förklaras inte
urvalsprocessen och en del författarskap presenteras som om en kanon är rådande.
Läromedelsförfattarna kan därför anses inneha en föreställning om att en kanon är rådande där
Homeros och Shakespeare innehar centrala roller. Föreställningen om Homeros och
Shakespeares centrala roll i undervisningen medför att de ses som självklara och därmed
uteblir den kritiskt granskande legitimeringen som återfinns om litteraturen som, av
läromedelsförfattarna, inte anses vara en del av någon kanon.
Det kan också vara så att läromedelsförfattarna inte medvetet undviker att presentera
urvalsprocessen utan att presentationen av författarskapen är resultatet av ett oreflekterat
urval. De undersökta läromedlen vittnar om en sådan oreflekterad urvalsprocess där
läromedelsförfattarna inte vet varför de har valt de författarskap de valt. Den oreflekterade
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urvalsprocessen visar sig bland annat i Människans texter där både Homeros och Shakespeare
tilldelas stora utrymmen men deras verk hamnar i bakgrunden. Läsaren ställs inför en
ambivalent läromedelsförfattare som presenterar författare över flertalet sidor och där
innehållet aktivt ges en förminskad betydelse med hjälp av den svarta skriften mot en brun/grå
bakgrund.
För att förstå varför läromedlen presenterar litteraturen med en sådan ambivalens kan
Sutorius (2006) och Brinks (2006) undersökningar hjälpa till att skapa klarhet.
Läromedelsförfattare är enligt Sutorius med största sannolikhet lärare och enligt Brink råder
det konsensus mellan lärare om att det finns en kanon samt vad den består av. Problemet
uppstår i läromedelsförfattarnas möte med de styrningar som Skolverket presenterar.
Skolverket presenterar inte en allmän kanon och framhäver istället ett kritiskt förhållningssätt.
När läromedelsförfattaren skriver sitt läromedel vet den, i och med lärares konsensus kring
litteratur, vad som ska ingå och även att den inte kan använda begreppet kanon.
Läromedelsförfattaren använder inte

begreppet

kanon och synliggör därmed inte

urvalsprocessen som hen använt. Resultatet blir ett läromedel som naturaliserar det
oreflekterade tänkandet gällande litteratur. Vilket även är svaret på uppsatsens frågeställning.
Uppsatsens syfte var också att bidra till diskussionen kring effekterna av den kulturella
vändningen som Persson (2007) efterfrågar. Resultaten av analysen visar att synen på
svenskämnets roll tycks skilja sig åt mellan de undersökta läromedlens författare och
Skolverket. Viktigt att notera är att de lärare som väljer att skriva ett läromedel torde anse att
all världens litteratur går att begränsa till det utrymme som ett läromedel kan ta och därmed
representerar läromedlen de lärare som ansluter sig till föreställningen om en befintlig kanon.
Dock tyder Brinks undersökning på att de intervjuade lärarna har en förståelse för vilka
författarskap som skulle ingå i en eventuell kanon, vilket gör att läromedlens syn på litteratur
och svenskämnet till viss del går att generalisera som gällande för alla lärare. Den kulturella
vändningen kan därför anses ha gått olika fort i samhället och de undersökta läromedlens
författare kan placeras i det mer konservativa spektrat av utvecklingen.
Resultatet av denna undersökning tyder alltså på att ytterligare forskning kring effekterna
av legitimeringen av litteratur i skolan behövs. Resultatet visar även att synen på litteratur
skiljer sig åt mellan de undersökta läromedlens författare och Skolverket. Antingen bör
begreppet kanon nämnas i läromedlen eller så bör litteraturen legitimeras i linje med det
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kritiska förhållningssättet. Oavsett vad som väljs är syftet att skapa transparens i
urvalsprocessen och bjuda in läsaren till att själv utsätta litteraturen för en kritisk reflektion.
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5. Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att visa hur ett antal läromedel för gymnasiet legitimerar den
utvalda litteraturen samt om legitimeringen av litteratur som förekommer i Blooms (2000)
västerländska kanon skiljer sig från legitimeringen av litteratur som inte återfinns på samma
lista.
Den tidigare forskningen presenterar forskares syn på kanon samt skolans syn på litteratur
och kulturarv men går även in på tidigare undersökningar av legitimering. Synen på vad som
är litteratur och kultur har enligt Persson (2007) radikalt utvidgats och han kallar det för den
kulturella vändningen. Diskussionen kring vad som innehar ett kulturellt värde är något som
förespråkare av kanon intresserar sig för. Synen på kanon varierar bland forskare, Bloom
(2000) förespråkar en västerländsk kanon och hävdar att det är tack vare den som människan
utvecklats till den hon är idag. I motsats till Bloom menar Tesfahuney (1999) att den
västerländska utbildningen skapar segregation och utanförskap. Skolans syn på litteratur är
positionerad i mitten av de två forskarna och förespråkar ett kritiskt förhållningssätt oavsett
innehållet.
Bloom presenterar 26 författarskap som han anser vara den västerländska kanon och
Shakespeare och Homeros är två av dem. Det faktum att Shakespeare och Homeros enligt
Bloom är en del av den västerländska kanon samt att de förekommer i sju fall av åtta i de
undersökta läromedlen gör att de blir intressanta för analys. I syfte att tydliggöra eventuella
skillnader i typ av legitimering när det gäller olika typer av litteratur har även ett slumpmässigt
urval av övrig litteratur gjorts.
Analysen har genomförts med hjälp av van Leeuwens (2007) kategorier för legitimering
samt Björkvalls (2009) modell för en kompositionell analys. Tematiseringen av skrift utgör
den huvudsakliga delen av analysen och kompletteras av de hierarkier som synliggjorts med
hjälp av den kompositionella analysen.
Materialet består av fyra läromedel i vilka utvalda delar har analyserats. De utdrag som
analyserats har placerats i tre kategorier: Homeros, Shakespeare och Övriga författarskap.
Homeros och Shakespeare är utvalda på grund av deras förekomst i Blooms (2000) lista över
den västerländska kanon. De övriga författarskapen har valts ut med hjälp av tärningskast för
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att undvika eventuella preferenser. Läromedlen är utvalda på grund av deras tillgänglighet
bland biblioteken.
Resultaten visar att läromedelsförfattarna till största del behandlar författarskapen
Shakespeare och Homeros som om de vore del av en västerländsk kanon och legitimerar deras
fortsatta läsning med hjälp dess berömdhet. Begreppet kanon förekommer dock aldrig explicit
i läromedlen och är en följd av de styrningar som Skolverket fastställt. Skolans uppdrag är
enligt Skolverket att främja elevers kritiska tänkande vilket läromedlen inte applicerar på den
litteratur de presenterar. Följderna av det okritiska förhållningssättet samt utelämnandet av
begreppet kanon blir att urvalsprocessen förblir okänd för läsaren.
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