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ABSTRACT 

Martinsson, B-G. Tradition och undervisning. Tankar om litteraturundervis
ning, historieskrivning och kulturell reproduktion. 

Tradition and teaching. Department of Communicalion Studies, University of 
Linköping, SIC 17. 

This report discusses ways to look upon teaching of literature as a social and 
cultural transmission of (1) a lilerary canon and (2) certain ways to 'handle' 
literature and give it meaning. This mainly Lheoretical discussion is concluded 
wilh an account of I.be historical background of teaching of literature in Swe
dcn, anda description of how a poem of Viktor Rydberg has been intcrpreted 
in educational comexts in I.be period 1900-1970. 
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FÖRORD 

Behovet av fortbildning och fonbildningsmaterial för svensklärare har länge 
varit omvittnat. För au bidraga till all möta detta behov startades hösten 1986 
projektet "Forskning och svenskundervisning" vid Tema Kommunikation i 
Linköping. Projektet stöds ekonomiskt av Forskningsrådsnämnden och be
drivs i samarbete med Fortbildningsavdelningen i Linköpings högskoleregion. 
Projektets syfte är att ställa samman och föra ut undervisningsrelevanta forsk
ningsresultat till svensklärare på grundskolans högstadium, i gymnasieunder
visningen och inom vuxenundervisningen samt att stödja lärarna i deras arbete 
med att tillägna sig dessa resultat och au vidareföra dem undervisningen. 

Olika medarbetare inom projektet har utarberat forskningsöversikter inom 
några undervisningsrelevanta områden och har också påbörjat en diskussion av 
de pedagogiska slutsatser som man kan dra av forskningsresultaten. Dessa 
forskningsöversikter har sedan behandlats i seminarier med praktiskt verksam
ma svensklärare. Efter överarbetning kommer de efter hand att tryckas och 
göras tillgängliga för lärare och andra in1tesserade. Det är vår förhoppning att 
de skall fylla en uppgift både i nya seminarieserier och i andra former av 
vidareutbildning för svensklärare. 

Den första forskningsöversikten som publiceras är Bengt-Göran Martins
sons "Tradition och undervisning". Den ger bl a bakgrund och inramning till 
svensklärarens roll i förmedlingen till de uppväxande generationerna av inte 
bara ett litterärt kulturarv utan också av olika sätt att förstå och tolka detta 
arv. B-G Martinsson är doktorand vid Tema Kommunikation och är i färd med 
att avslura. en doktorsavhandling om de litterära studentuppsatserna från 1865 
och framåt. "Tradition och undervisning" kan beställas från Tema Kommun
kation. 

Linköping, oktober 1987 
Gunnar Hanssson 
Professor, projektansvarig 
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INLEDNING 

Ett centralt begrepp i den föreliggande framställningen är tradition. I veten
skapliga sammanhang är det förenat med god ton att definiera sina begrepp, 
varför även här - trots det mindre vetenskapliga sammanhanget - en kort 
begreppsutredning skall lämnas. Tradition är på samma gäng både medel och 
inneMll, både själva förmedlingen och det som förmedlas, vilket bl a kan vara 
kunskap, diktning, seder och bruk. Här är det den litterära traditionen som 
skall vara föremål för diskussion. Tydligheten kräver att vissa distinktioner 
och markeringar görs, så att missförstånd och felriktade förväntningar på detta 
arbete i görligaste mån undviks. 

Här är det särskilt en sida av den litterära traditionen som skall belysas, 
nämligen den sida som består i läsning och "användning" av litteratur. Fråge
ställningar kring den enskilde författarens förhållande till traditionen - så som 
exempelvis T S Eliot beskrivit det i sin berömda essä om traditionen - kom
mer inte att beaktas. Ej heller uppmärksammas den litterära traditionens roll 
som förutsättning för skapandet av litteratur. Vad jag närmast syftar på är vår 
tids diskussion om genrernas tyranni, intertextualitet, texters dialogiska för
hållande till varandra osv, inom vilken traditionen ibland ses som en deter
minant av oanat slag. En tolkning av dessa tankegångar är att den litterära tra
ditionen "skriver sig själv" och författarna är den del av skrivmaskinen som 
trycker ned tangenterna. Det perspektiv som här anläggs skall belysa recep
tionen av traditionen och inte produktionen. Valet av det ena perspektivet 
utesluter inte med nödvändighet det berättigade i det andra. Sanningen är ju att 
de båda förutsätter varandra: ett författarskap bygger på läsning. Det fenomen 
som skall bilda utgångspunkt och fokus är den måhända mest konkreta sidan 
av traditionsreceptionen, litteraturundervisningen. 

Traditionsförmedlingen ses här som ett kultursociologiskt fenomen. För
medlingen betraktas som sådan utan att någon ställning till dess innehåll tas. 
Därför kommer inte något svar au lämnas på eventuella frågor om Tegners 
Sveas lämplighet som skollitteratur eller inte, ej heller på frågor om den lit
teratur skolan i dag förmedlar är bra eller dålig. Denna hållning är inte frukten 
av några förmenta objektivitetssträvanden utan snarare är det den occamska 
rakkniven som fått göra bruk: en sådan diskussion är redundant, överflödig, 
för förståelsen av framställningens primära problemområde. 

Är det möjligen så att traditionen påverkar, kanske också behövs för, vårt 
sökande efter betydelser i litteraturen? Avsnittet TRADITION OCH BE
TYDELSE är ett försök till en textteoretisk belysning av denna fråga. Något 
som liknar en slutsats blir iakttagelsen, au den litterära traditionen kan ses 
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som en förmedlare av förhållningssätt till litteraturen, förhållningssätt vilka 
av kulluren ansetts vara fruktbara vid "bearbetningen" av litteratur. Avsnittet 
vilar på iakttagelser gjorda inom "aktuell", företrädesvis kontinental, littera
tur- och kulturteoretisk forskning. 

Nästa avsnitt, IIlSTORIENS TRADITION, rör två ting av vikt för littera
turundervisningens innehåll, kanon och litteraturhistorieskrivningen. Skolans 
medel för att bringa eleven i kontakt med traditionen är ju främst läsning av 
litterära verk och beskrivning av litteraturens olika skepnader, främst genom 
litteraturhistoria. Båda dessa metoder vilar på antaganden och utgångspunkter 
som i sig är tradionellt givna - därav avsnittets rubrik - och som bl a därför 
förtjänar en närmare belysning. Vilken status har traditionen, hur kan den och 
hur har den legitimerats? Något slutgiltigt svar på frågan kan givetvis inte 
lämnas, men måhända tjänar avsnittet som en motivering av det berättigade i 
att ställa denna och besläktade frågor. 

I nästa avsnitt närmar vi oss utgångspunkterna för den konkreta verksam
heten i våra svenska skolor. Med rubriken TRADITIONENS HISTORIA av
ses närmare bestämt en beskrivning av förmedlingens historia: hur har litte
raturen förmedlats i svensk undervisning? Denna beskrivning bildar en natur
lig förutsättning för nästa avsnitt, TRADITIONELL BETYDELSE OCH 
HISTORISK FÖRKLARING, där Viktor Rydbergs Den nya Grottesångens 
tolkningshistoria skall undersökas. Min förhoppning är att de tidigare av
snittens "teoretiska insikter" här antar en konkretare och mer förståelig ges
talt. 

TRADITION OCH BETYDELSE 

Nyligen diskuterades i en av våra större morgontidningar innehållet i en för 
skolan (gymnasiet) avsedd litteraturhistoria. Ämnet för diskussionen var när
mare bestämt, hur den litteraturhistoriska handboken förmått ge en rättvis bild 
av kvinnornas del i litteraturhistorien. Författarna till handboken (Inga Söder
blom och Sven-Gustav Edqvist) hävdade att deras arbete är korrekt i den me
ningen, att det ucrymme de kvinnliga författarna får i framställningen mot
svaras av deras betydelse i den "kulturpolitiska" verkligheten. Deras kritiker 
menade, att de genom att ge kvinnorna en så undanskymd roll bidrog till au 
befästa det orättvisa förhållandet mellan den kvinnliga respektive manliga de
len av litteraturhistorien. 

För den praktiskt verksamme litteraturpedagogen är denna diskussion ett 
exempel på en i grunden viktig frågeställning för den egna verksamheten: vad 
är det som han/hon överbringar i och genom litteraturundervisningen? Vilken 
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status har undervisningens innehåll? Vilka föreställningar väcker den hos ele
ven? Vilken roll spelar läraren för att skapa och förmedla litterära "kunska
per"? Vilken litteratur väljer han/hon som utbildningens innehåll och vilka 
tankegångar, attityder och föreställningar knyts till litteraturen? 

Dessa frågor skall närmast ges en kortfattad teoretisk belysning genom att 
visa på hur vad som läses sammanhänger med hur det läses. 

Det kan tyckas naturligt att betrakta undervisningens litteraturhistoriska 
notiser och samlade kurs i litteraturhistoria som litteraturundervisningens 
"hårdfakta". Det anses ofta att dessa "hårdfakta" kan ses som fristående gente
mot litteraturläsningen. Det är först i samband med att historisk (äldre) littera
tur skall läsas, som en koppling till litteraturhistorien görs: endera skall man 
rättfärdiga läsningen av det historiska verket, endera göra det tillgängligt för 
eleven genom att det sätta in det i sitt rätta sammanhang. 

Enligt min mening är historien i hög grad närvarande även då man inte 
talar om författarens intentioner, estetiska skolor, ideströmningar osv, äunins
tone om man i undervisningen ägnar sig ät den "estetiska" litteraturen. Tro
ligtvis är situationen i klassrummet full av "vinkar" för hur litteraturen skall 
läsas för att bäst komma till sin rätt. Dessa "vinkar", som i den teoretiska 
litteraturen kan omnämnas som tolkningsnormer, litterära koder osv, är histo
riskt genererade. 

Inledningsvis kan detta synsätt tyckas vara "deterministiskt", då det ytligt 
sett inte lämnar något utrymme för det rena och oförmedlade mötet med lit
teratur. Är det inte så att "god litteratur" i sig själv förmår bringa meddelelse 
från människohjärta till människohjärta, förmår bringa kontakt mellan de två 
själarna, författarens och läsarens? Sven Sandström, konstprofessor i Lund, 
skriver angående detta: 

Oavsett om man, som de klassiska författarna vanligen gjorde, ser känslan 
för det sköna som någonting medfött, ("en lag nedlagd i det mänskliga 
sinnet") eller som någonting helt kulturberoende, är det naturligt att man 
uppfattat det som ofrånkomligt att uppfostran eller upplysning är en för
utsättning för att individen skall fä del av den. 

I och med att något är kulturberoende blir det också i högsta grad historiskt 
betingat. Är det då inte lite långsökt att koppla ihop "litteraturläsningens his
toria" och "litteraturhistoria", litteraturundervisningens "hårdfakta" del? Det 
brukar ju gä alldeles utmärkt att läsa skönlitteratur utan att det minsta hänvisa 
till litteraturhistoria? Man kanske till och med skall undvika litteraturhisto
riska anspelningar, då dessa kan störa läsningen (vådan av s k expert.analyser 
brukar ju påtalas då och då). Invändningen är helt riktig om man utgår frän 
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litteraturundervisningen på ett ytplan, så som den ter sig vid en hastig betrak
telse. Om litteraturhistorien däremot ses som ett sätt au skapa mening och 
sammanhang i litteraturen, är det möjligt att hävda au den sammanhänger med 
litteraturläsning i allmänhet. Kanske är det så att våra samlade erfarenheter av 
litteraturläsning är en viktig del av litteraturhistorien? 

I Tyskland återfinner man tankegångar av det här slaget inom den 
litteraturteoretiska riktning som kallas receptionshistoria (Rezeptionsge
schichte). Den som först formulerade dessa tankar var romanisten och pro
fessorn vid universitetet i Konstanz Hans Robert JauB. JauB påpekar i flera 
sammanhang hur vår läsning påverkas av våra litterära förföreställningar och 
förväntningar. När vi skall läsa, närmar vi oss verket med en s k förvänt
ningshorisont (Erwartungshorizont). Förväntningshorisonten är en produkt av 
de värderingar vi får oss till livs bl a i litteraturundervisningen. Detta går inte 
alltid till så, som man kanske först tror, att läraren explicit påtalar vilken lit
teratur som är bra respektive dålig. Snarare är det så, tycks JauB mena, att tra
ditionens innehåll (de titlar man tar upp i undervisningen) i sig avspeglar en 
litterär norm. Omedvetet tillhandahåller man genom det litterära urvalet en 
förkunskap om litteratur, som styr betydelsebildningen, dvs läsningens hur. 
Det förefaller dock inte vara så enkelt som au denna förkunskap är lika med de 
fakta som kan vaskas fram ur handböckerna i konst- och litteraturhistoria. 
"Vår förförståelse är på samma sätt betingad av befintlig kanonbildning och 
latent institutionalisering, av utvald och tillbliven tradition." Tradition, och 
därför i viss mån undervisningen (om denna säger sig vilja förmedla en litterär 
tradition), rymmer ett selektivt element, enligt JauB, som påverkar vår förför
ståclse: 

Inte all reproduktion av det förgångna förutsätter medveten tillägnan och 
översättande till en ny erfarenhetshorisont. Konstverk som genom kon
sensus i den litterära. offentligheten upphöjts till förebild eller som övertas 
av skolläsningens kanon, ingår som omärkliga normer i den tradition som 
föregivet normerar senare generationers inställning. 

Citatet bär tydliga spår av JauB kontinentala hemort och kan därför vid en 
första anblick tyckas vara något ogenomskinligt formulerat. Vad som sägs är 
dock, att det inte enbart är genom att läsa litteraturhistoria som vi kommer i 
kontakt med. traditionen och dess normer. En stor del av normbildningen (och 
reproduktionen) tillgår genom att vissa verk hålls upp som förebilder, dvs på 
något sätt behandlas som kanoniska. 

Traditionen (historien) är således allstädes närvarande, trots att vi inte un
dervisar i litteraturhistoria (hårda fakla). 
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Detta är inte något i sig negativt, snarare tvärtom. Mycket talar för att det 
är genom traderingen av läsnonner som litteraturen blir förståelig. De litterära 
nonnema blir våra nycklar till konsten. Utan dessa är vi estetiskt handikap
pade. Detta synsätt har också fonnulerats av andra. Just nu tycks fransmannen 
Pierre Bourdieu vara den som tydligast anlägger detta perspektiv. I en semio
tisk-strukturalistisk tradition beskriver han tillägnelsen av traditionen som 
innehavet av en kod, en Läskod. 

Under senare år har dock Bourdieu gjort vissa smärre kursförändringar. Bl a 
har han mer betonat kodens kulturella sida Att kunna läsa litteratur är måhän
da inte så mycket en fråga om au kunna läsningens teknik, att kunna hantera 
den som en individualpsykologisk färdighet. Au kunna läsa litteratur är att 
kunna säga rätt saker om litteraturen,/örMlla sig till litteraturen på ett kul
turellt accepterat sätt. Litteraturläsning i detta perspektiv ses därför mer som 
ett "kulturellt beteende", en kulturell praktik, än som en individuell kognitiv 
fönnåga. Detta synsätt har inspirerat till en hel del underSOkningar i Frank
rike. (Avsnittet TRADITIONENS lilSTORIA kan ses som ett "elevarbete" 
inom denna riktning.) 

Det sagda kan sammanfattas i tre punkter: 

• Vad som läses i skolan är inte godtyckligt, oavsett om det är "fri" 
läsning eller litteraturhistoria som står på schemat. Den litterära 
repertoaren är något som i sig avspeglar, traderar och befäster läs
nonner. Dessa är i sin tur avgörande för "förväntningshorisontens" 
utseende, vilken påverkar läsarten, dvs hur litteraturen läses. 

• Estetisk betydelsebildning blir i detta perspektiv något som kan 
beskrivas som en del av den kulturella reproduktionen. Litteratur
undervisningen uppfattas därmed som en tradering av kulturella före
ställningar från en generation till en annan. Föreställningarnas kon
kreta uttryck är de läsmönster och läsarter som rekommenderas i un
dervisningen. 

• I detta sammanhang är det därför naturligt au beskriva litteraturläsning 
som en kulturell praktik i stället för en individuell förmåga. I un
dersökningar av det här slaget är det därför skolans kulturella meka
nismer som beaktas och beskrivs. 

I nästa avsnitt, HISTORIENS TRADITION, kommer undervisningens vad, 
dvs den litteratur som står på skolans schema, att behandlas. Utgångs
punkterna är litteraturteoretiska och något urval i sak kommer därför inte att 
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diskuteras. Min tanke med avsnittet, trots att det för vissa kan uppfattas som 
tungt, är att värdeteoretiskt belysa grunderna för undervisningens innehåll och 
traditionens utseende. Först i följande avsnitt, TRADITIONENS HISTORIA, 
vänds blicken mot den konkreta undervisningen. 

HISTORIENS TRADITION 

I detta avsnitt skall vad som läses i skolan granskas utifrån två teoretiska 
perspektiv. Inledningsvis beaktas de försök till genomlysning av kanonfrågan 
som gjorts i Tyskland av litteraturforskaren Hans-Georg Herrlitz. Därefter föl
jer ett avsnitt om litteraturhistorieskrivningens problem. Skälen till att jag 
anser att en redogörelse av dessa saker har relevans i detta sammanhang an
tyddes i det förra avsnittet, nämligen sambandet mellan vad som läses och hur 
det läses. 

ii 

Man anar ofta bakom kravet på en fast kanon i skolan antagandet, att det finns 
vissa givna kriterier för gradering av litteratur med vilka man kan skilja den 
"tidlösa" litteraturen från den av tillfälligt värde, den dåliga från den goda. 
Rimligheten i dessa och liknande antaganden belyses i en uppsats av 
Hans-Georg Herrlitz med titeln "Lektiire-Kanon und Literarische Wertung". 

I Tyskland, liksom i Sverige, krävs att modersmålsläraren skall ge eleven 
en god bild av den nationella litteraturen (det litterära arvet). Detta krav ställs 
utan att någon färdig litteraturlista ges. Förutom alt undervisa består lärarens 
uppgift då också i att besluta om vilka litterära verk som skall ingå i under
visningen. Urvalet skall vara representativt för och ge en god bild av det litte
rära arvet. En krävande uppgift, enligt Herrlitz, eftersom den skall lösas utan 
ett adekvat instrument för urvalet, utan en lcanondidak:tik. Han exemplifierar: 
"låter sig verkligen den litterära förmedlingen av 'stora klassiska verk' och den 
'tyska andens riktningar' härledas till en och samma nämnare", vilken kan bil
da grunden för utarbetandet av en representativ kanon? "Kan man i det didak
tiska urvalet utgå från att det räder en prestabiliserad harmoni mellan litterär 
storhet och idehistorisk betydelse?" Något annorlunda: är det litterärt sett bästa 
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verket också det mest representativa för en litterär strömning, för en hisiorisk 
förklaring? 

Det är således upp till läraren att avgöra vilken litteratur som i detta av
seende är representativ, och ju mer, skriver Herrlitz, detta ansvar läggs över på 
den enskilde läraren desto mer ökar behovet av teoretiska riktlinjer för urvalet 
Det behövs ett instrument, som hjälper läraren au organisera och reflektera 
över sitt ansvarsområde, som hjälper denne att skilja mellan läroplanens ge
nomförbara respektive ogenomförbara sidor och att därefter omsätta dessa in
sikter i praktiskt arbete. 

De krav man kan ställa på en kanonteori är först och främst, menar Herr -
litz, au man med den i handen fönnår genomlysa skilda litterära värdeutsagors 
stan.is och överväga deras undervisningspraktiska och didaktiska konsekvenser. 
Genom att kanonproblemet formuleras på deua sätt kan det inte enbart betrak
tas som ett pedagogiskt utan i lika hög grad som ett litteraturteoretiskt prob
lem Ufr inledningens diskussion). Det är dock en illusorisk förhoppning att 
tro att en kanonteori är det samma som ett recept för utarbetandet av en fast 
läskanon, en fast litteraturlista. 

Herrlitz utgår i diskussionen av en kanonteori från att pröva huruvida det 
går att rangordna litterära verk enligt en uppsättning fasta kriterier, något som 
torde vara en teoretisk grundförutsättning för varje tanke om en fast och given 
läskanon. Ett försök att formulera sådana kriterier har bl a gjorts av Willhelm 
Emrich, vars uppsats "Wertung und Rangordnung literarischer Werke" får tjä
na som ett exempel på ansatser i den riktningen. 

Det torde förhålla sig så, att de kriterier som bäst lämpar sig för utfonnan
det av en fast kanon är de inomlitterära, dvs de som enbart utgår från i verken 
inneboende egenskaper och kvaliteter. Beaktar man utomlitterära hänsyn är 
risken för "relativism" uppenbar. Ett första sådant inomlitterärt kriterium är, 
enligt Emrich, det litterära verkets fönnåga till historisk överlevnad. Litterära 
verk vars inneboende kvaliteter är av sådan art att de motstår historisk för
slitning har goda möjligheter att bedömas som klassiska. Huruvida den histo
riska process i vilken de "prövas" kan antas innehålla olika "relativa värde
ringar", berör Emrich inte explicit. Han behöver heller inte detta, eftersom 
han inte tvivlar på historiens rätlfårdighet, dess fönnåga att skilja agnarna från 
vetet Han säger. 

Denna bestämning av vad konst är eller inte är, kan således inte grundas 
på en föränderlig världsåskådning och de historiskt relativiserbara, skil
jaktiga och motsägelsefulla föresl.lillningarna om konstens väsen, utan 
måste utgå från verken i sig. 
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Genom att man utgär frän verken själva erhålls "en gemensamhet, som kons
ten som konst respektive icke-konsten som icke-konst konstituerar oberoende 
av den historiska processens alla formella, stilistiska förvandlingar och skill
nader". Till vad kan detta "gemensamma" bestämmas? Vad gemensamt finns i 
alla de stilriktningar och budskap som litteraturens historia är så full av? Vad 
som konstituerar historisk överlevnad, svarar Emrich, är de stora verkens för
mäga att överskrida och berika sin historiska form och innebörd, så att deras 
betydelse och värde "består för all senare tid". Dessa verk är "outtömliga" och 
ger upphov till ständigt nya tolkningar. Förutom outtömlighet och stor tolk
ningspotential skall de klassiska verken igenkännas på sin förmåga till ett 
"kontinuum av re-reflexion", dvs möjliggöra en aldrig avbruten meditation 
över verkets betydelser, fonnkvaliteter, inre relationer etc: möjligheten av en 
"sista läsning" är obefintlig. 

Vilken giltighet kan då tillskrivas denna emrichska måttstock för klassisk 
litteratur, som han f ö karaktäriserar som "allmängiltigt bindande", och utifrån 
vilken didaktiker genom "verkanalyser kan fälla objektivt bindande och för 
verket självt invändningsfria och verifierbara omdömen gällande det litterära 
verkets rang"? Om man skall tro Herrlitz är svaret: ingen alls. En första 
punkt för invändning är Emrichs historieuppfattning. Vid en närmare under
sökning av dess implikationer, visar den sig nämligen ge upphov till en 
mängd av ohållbarheter. Bl a kan man rikla kunskapsteoretiska invändningar 
mot uppfattningen om historien som en urvalsprocess. Vilken status har det 
som vi kallar det liuerära arvet, det som påstås ha bestått tidens prov? I stället 
för att vara den mängd litteratur som återstår efter en historisk sortering är det 
nog snarare en serie av historiska (mänskliga) bedömningar, vilka samman
tagna ger en bild av eller en föreställning om "den stora litteraturen", Den 
tradition som finns, att det finns en tradition går inte att förneka och skall 
heller inte förnekas, är snarare funktionellt än substantiellt bestämd. Au påstå 
att vissa verk har en traditionell funktion i samhället, är ett mindre metafy
siskt belastat påstående än att hänföra deras storhet till inre, objektivt bestäm
bara kvaliteter. Liknande invändningar kan riktas mot begreppen "varaktighet" 
och "outtömlighet". Detta fenomen, att vissa verk ständigt är aktuella för oss 
och oupphörligen inbjuder oss till nya tolkningar och därigenom tycks out
slitliga i sina appeller till nya generationer, kan även det förklaras utan till
gripande av en ogenomskinlig metafysik. Utan att förringa de verk som anses 
ha dessa egenskaper, kan man lala om au de ingår och lägger grunden till en 
kontinuitet av konventioner, som bl a tryggar deras överlevnad. Om det för
höll sig så, att de litterära verken själva bestämde sitt värde (förutom den bi
sarra ontologi som följer på ett sådant antagande) med en historiskt verkande 
automatik, torde inte då alla försök av "experter" an bestämma deras rang vara 
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överflödiga. Gentemot historiens dom torde deras bedömnningar enbart äga 
kuriöst värde. Utöver vad som sagts kan Emrichs tankegångar om "historisk 
varaktighet" och "outtömlighet" till vissa delar betecknas som en sorts "lit
terär darwinism". Med detta menas au Emrich bygger sitt resonemang på täm
ligen primitiva föreslållningar om historisk utveckling och litterär styrka. 
Som historiefilosofisk framställning lämnar Emrichs dokument f ö en hel del 
att önska. (De historiefilosofiska spörsmålen ägnast eget utrymme i ett föl
jande avsnitt.) 

Herrlitz anser sig ha argumenterat övertygande för au kunna hävda att ka
noninstrument av Emrichs typ, dvs sådana som utgår från uppfattningen att 
det i verket finns objektiva egenskaper, vilka kan rangordnas, är oanvändbara 
För det första är Emrichs utlllggning helt blind för traditionsskapandets sociala 
implikationer. För det andra, om man accepterar ett inomlitterärt perspektiv, 
kan ett flertal alternativa definitioner på varaktighet och litterär storhet an
föras, vilka tagna som teoretiska argument överträffar eller åtminstone har 
samma bärkraft som Emrichs. Utöver dessa iakt·tagelser, som så här i efter
hand ter sig tämligen självklara, vore det intressant att se vad Herrlitz föreslår 
som alternativ. Han sammanfattar sig i sju punkter, vilka kortfattat skall rela
teras. 

1. Diskussionen om skolans litterära innehåll har förts utifrån oreflekte
rade föreställningar om vad den litterära traditionen består av. Fonnler 
som grundar sig på "litterär storhet" och "rang" tycks vid en närmare 
granskning inte vara de objektiva instrument som de utger sig för att 
vara. 

2. Då det knappast kan existera någon "prestabiliserande" hannoni mellan 
historisk betydelse och litterär storhet, är "varaktighetskriteriet" enbart 
tillämpbart på redan existerande kanon - och då oftast som ett rättfärdi
gande av denna. För att bestämma vilka delar av dagens litteratur som 
"håller måttet" behövs andra typer av kriterier. Det sistnämnda är en 
förutsättning för att undvika att skolans läskanon bara avspeglar en 
oreflekterad traditionalism. 

3. "Kanonproblemet" är omöjligt att lösa, om man anser att en kanon
teoris uppgift är att leverera en ny "absolut rangordning". En möjlig 
lösning kan vara att sänka anspråken på en kanons räckvidd och gil
tighet och låta den utgå från följande två pedagogiska perspektiv: (a) 
den konkreta undervisningssituationen och (b) sakbeslämda och upp
giftsrelaterade lärokurser. 
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4. I ett undervisningsperspektiv framstår kanonproblemet inte Uingre som 
en isolerad fråga om ett litterärt "pensum". Man måste i stället betrakta 
kanonproblemet i ett komplext didaktiskt sammanhang. I detta måste 
ett flertal faktorer, relevanta för den litterära inlärningsprocessen, iakt
tas: tex elevens språkliga förutsättningar och avståndet mellan elevens 
medvetande och det "medvetande" som det litterära verket representerar. 
Även litteraturundervisning kräver för en optimal inlärning, au sådana 
"undervisningsekonorniska" faktorer, som de här nämnda, närmare be
aktas. Det vore för övrigt likvärdigt med pedagogisk defatisrn, att helt 
förlita sig på klassikerns egen "utstrålning" och anta att dess "styrka" 
förmår övervinna livssituationens alla hinder. 

5. I detta perspektiv blir följden bl a den att bildningsbegreppel omfonnu
leras. I stället för au man skall läsa bestämda författare, vilka betraktas 
"som ett måste" för uppnående av bildning, läses författare för att de är 
nödvändiga steg på vägen för uppnåendet av vissa läromål, t ex. för
måga till att följa filosofiska resonemang, an göra komplexa tolkning
ar osv. 

6. Genom det ovanstående framstår det som klart, att litteraturundervis
ningen inte kan beslllmmas enbart utifrån inomlitterära kvaliteter. Vid 
studier av litteraturundervisningens faktiska utseende (även gårdagens 
ibland något romantiserade bildningsgång), visar det sig att den alltid 
haft ett utomlitterärt syfte (det klassiska i nyhumanismen, det reli
giösa, det patriotiska osv; se vidare nedan). 

7. Utifrån det sagda ter det sig svårt, menar HerrlilZ, att använda "kanon
argumentet", dvs hävda att vi genom införandet av en fast läskonon av 
klassiska verk kommer till rätta med litteraturundervisningens didak
tiska problem. 

Jag har här koncentrerat återgivit de viktigaste tankegångarna hos HerrlilZ. Då 
mycket av dennes invändningar mot en inomlitterär kanon talar för sig själva, 
väntar jag med en diskussion av dem tills dess att kanonproblemets historiska 
förutsättningar givits en översiktlig redovisning. 



11 

iii 

I vissa avseenden kan Herrlitz' artikel uppfattas som en lek med ord, en 
begreppslig exercis, som förs i logikens lufttomma rum och som har lite att 
skaffa med vad man brukar benämna som verklighet Någon vill kanske häv
da, att det är först i och med den allmänna värdeupplösningen som frågan om 
en speciell skolkanon blivit aktuell. Förr - under den guldålder, vars diffusa 
konturer försvårar dess klara avgränsning i tid och rum - då svenskarna klart 
och entydigt bekände sig till en kultur, gav dessa frågor inte upphov till några 
som helst problem. Det var självklart vad som var en klassiker och vad lit
teraturundervisningen skulle innefatta. Vad som här redogjorts för är bara fruk
ten av ett destruktivt teoretiserande kring tämligen självklara ting. Trots min 
här något raljerande stil, tror jag att invändningar som dessa läu riktas mot 
tankar besläktade med dem som refererats. Till vissa delar äger de giltighet: 
Givetvis förhåller det sig så au forna tiders kulturliv i vissa avseenden var 
mera enhetligt. Detta är dock inte i sig någon garanti för att det inte uppstår 
svårigheter vid bestämmandet av litteraturundervisningens innehåll. Ser man 
till historien visar det sig nämligen, att kanonfrågan inte är något efterkrigs
tidsfenomen utan en realitet för det flesta av de "skoldebattörer", som sedan 
1500-talet ägnat denna och liknande frågor siu intresse. 

Om man för tillftlllet bortser från problemet med att bestämma när en litte
raturundervisning i vår mening började bedrivas inom det europeiska skolvä
sendet, kan följande frågeställning formuleras: Längs vilka linjer har en anta
gen diskussion om skolans kanon utvecklats och vilka generaliseringar kan 
utifrån dessa göras? I stora drag liknar denna formulering den frågest11llning 
som samme Herrlitz som ovan utgår från i sin historiska studie Der Lek
tiire-Kanon des Deutschunterrichts im Gymnasiwn (1964). 

Såvitt jag kan bedöma är Herrlitz' genomgång av de skolhistoriska 
dokumenten grundlig och den bild han bygger upp representativ för utveck
lingen. Utifrån sin empiriska beskrivning samlar han sig till fyra grundläg
gande iakttagelser, vilka troligtvis är specifika för kanonfrågan oavsett om 
beskrivningen bygger på ett tyskt eller svenskt material. Utöver dessa fyra 
generella iakttagelser drar Herrlitz en grundläggande slutsats beträffande ett 
avgörande skifte i kanonproblemets utseende, som daterar sig till det slutande 
1700-talet och början av 1800-talet, nämligen betydelsen för kanonfrågans 
utveckling av att utbildningen övergick från imitation till bildning. Det 
sistnämnda bildar en naturlig utgångspunkt för den fortsatta redovisningen. 

En avgörande förändring av ungdomspedagogiken inföll då utbildningen i 
allt högre grad formulerades som syftande till bildning i stället för klanderfri 
imitation av mästarna. Från mitten av 1600-talet och till det slutande 1700-
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talet utfonnades utbildningen efter renässanshumanismens antikideal. I detta 
fanns, starkt förenklat, föreställningen om den perfekta ordning som rått under 
antiken och det förfall som sedan följt. Vägen till fulländning antogs ligga i 
en återgång till den svunna tidens uttryck och former. Skollitteraturen var un
der denna tid utvald utifrån främst pedagogiska syften, dvs man såg inte till 
verkens litterära förtjänster utan främst till hur de tjänade som exempel på och 
mönster för vältalighet och perfekt tillämpning av de retoriska kategorierna. 
Kriterierna för goda skoltexter var grammatisk-stilistisk renhet och poetisk 
regelriktighet Även undervisningen i nationalspråket (tyska) påverkades av 
detta: Det gällde att finna de "förträffligaste tyska poeterna'' och de i 
"fosterlandet ojämförligaste" dikterna. Problemet för den tidens kanonskapande 
var därför au bestämma vilka författare som bäst lämpade sig som mönster, 
som förebilder vid imitation. Frågeställningen var således mer pedagogisk än 
litterär till sin karaktär. Det nya ubildningsidealet innebar i stort att bildning 
ersatte vältalighet och au läsning ersatte efterbildning. Litteraturen bestod nu 
av verk i stället för mönster. I och med detta omformulerades kanonproble
met Undervisningen skulle nu erbjuda de verk som garanterade att lärjungen 
uppnådde allmänbildning. Med tiden blev detta allt tydligare och 1832, omta
lar Herrlitz, efterfrågar en preussisk gymnasiedirektör en lista på de verk, som 
garanterade och ledde till bildning. Trots au dagens krav på en fast kanon är 
betydligt lågmäldare än den preussiske skoldirektörens, kan problemen ändå 
sägas vara gemensamma, dvs att kravet på en fast kanon reser samma frågor 
nu som då. 

Den första av dessa kanonproblemets "eviga frågor" är huruvida det litterära 
arvets anspråk kan anses som rätunätigt? Är det möjligt att acceptera tanken 
att "bildning" bara är möjlig genom läsning av "det stora arvet"? Vad garan
terar att den klassiska litteraturen i sig själv är bildande? Troligen bottnar 
föreställningen om att "det stora arvet" har dessa egenskaper bl a i kanon
problemets egen historia. Den gamla imitationsundervisningens likställande 
av god litteratur (mönsterlitteratur) och skollitteratur har övertagits av bild
ningsundervisningen, vilket bidragit till föreställningen att litterärt högstående 
litteratur också är god pedagogisk litteratur. 

Ett andra grundproblem som dyker upp vid försöken att skapa en läskanon 
inom "bildningsparadigmet" är kravet, att kanon skall ge en "sanningsenlig 
och heltäckande kunskap" om arvets innehåll. Vad Herrlitz här pekar på är kra
vet på au skolan (relativt sett) skall förmedla hela det litterära arvet (annars är 
ju arvsmetaforen ganska betydelselös). Bekantskapen med det litterära arvet 
skall, enligt vissa debattörer, vara "encyklopedisk". Samtidigt måste man ju 
komma ihåg att "kanon" definitoriskt är ett urval, en upphöjelse av vissa 
bestämda litterära verk. Fullslåndighetskravet har ställts av många. Wilhelm 
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von Humboldt hävdade att litterär kunskap bottnar i en "samvetsgrann full
ständighet" och I ohann Gottfried von Herder krävde i ett skoltal 1796, att inte 
någon klassisk diktare eller prosaist fick saknas i skolan och au allt av det 
ädlaste och bästa måste låsas. Praktiken visar, au man för att kunna uppfylla 
"fullständighetskravet" tillgrep andra, utomlitterära, kriterier. Ett exempel på 
detta är Goethe, ofta uppfattad som en klassisk diktare, vars Faust under en 
lång tid ansågs som olämplig skollitteratur. Urvalskriterierna har varit, visar 
det sig, huvudsakligen utomlitterära. "Korrektiven" har varit växlande reli
giösa-moraliska, fosterländska, patriotiska och i viss mån även psykologiska, 
då ibland även "barnens behov" tagits med i bedömningen. För att kunna ska
pa en hanterbar kanon har man fonnulerat komplementära utomlitterära krite
rier vid sidan om de rent litterära. 

Frågan är om inte det som hittills påvisats är utslag för kanonfunktionens 
dialektiska uppbyggnad, dvs förväntningen på au kanon både skall ha en be
varande och en selektiv funktion. Detta är f öden tredje generella iakttagelsen 
Herrlitz fonnulerar. I kanonkonstruktionens "bevarande-funktion" kan man 
spåra tanken om en svunnen litterär guldålder och den senare litteraturens stän
diga förfall. Eu sätt att rättfärdiga att kanons bevarande-funktion betonas, är 
au argumentera för ett litteraturhistoriskt urval. Man menar då att den litte
ratur som skall ingå i skolans läskanon är den som visat sig vara litteraturhis
toriskt betydelsefull. Förutom att den moderna litteraturen har svårt att omfat
tas av detta kriterium, kan urvalet endast grundas på litteraturvetenskapliga 
bedömningsgrunder; och huruvida det litteratururval som görs utifrån dessa 
bedömningar har en garanterat bildande funktion förblir en öppen fråga (His
toriskt tycks del också som om företrädarna för en ren bevarandeprincip in
stinktivt motsätter sig alla rcfonner och teorier som rör eller försöker belysa 
litteraturundervisningens innehåll.) Det förefaller som nödvändigt, om den läs
kanon man vill skapa inte skall få karaktären av irrationellt diktat, au även 
principer för selektion och "utgallring" utfonnas. Detta för att guldkornen i 
den ännu oskrivna litteraturen skall kunna räddas åt litteraturundervisningen. 
Bland de första att nämna nödvändigheten av ett sådant inslag i den principiel
la uppbyggnaden av skolans läskanon var Herder. Han jämförde skolan med en 
tröskplats, ett loggolv, där agnarna skiljs från vetet. Historiskt visar det sig 
att det är den gallrande funktionen som överväger. Herrlitz säger beträffande 
detta: "Varje omvärdering av litteraturhistoriska epoker och skolauktoriteter, 
varje ny klassiker i de undersökta läroböckerna och programskriftema vittnar 
om denna permanenta urvalsprocess." 

I detta sammanhang kan kort nämnas ytterligare en svårighet, nämligen att 
avgöra var eller av vilka litteraturundervisningens innehåll skall utfonnas. 
"Striden" tycks ha stått mellan två institutioner, skolan själv, å ena sidan, och 
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"offentligheten" å den andra. I sitt arbete "Undervisning i tyska" säger Rudolf 
Raumer (1852), som Herrlitz refererar, alt vad som skall bevaras i och till
föras litteraturundervisningen bör bestämmas av vad follc: i allmänhet erkänner 
vara det bästa, dvs de "vuxnas" bedömningar skall vara avgörande för innehål
let V ad Raumer har i åtanke är någon form av borgerlig offentlighet beståen
de av kyrka, press, vetenskap osv. Herders förslag, som redogjordes för ovan, 
att skolan själv skulle "sikta" fram den litteratur som var bäst för henne, 
kontrasterar mot Raumer, eftersom denne också säger, att skolan alltför be
redvilligt och utan kritiskt motstånd skulle rätta sig efter menighetens 
växlande lynne. 

Herrlitz undersökning identifierade säledes följande punkter i kanonprob
lemets historia (och inre uppbyggnad): 

"' Att urvalet förändras utifrån tidens syn på utbildning (omsvängningen 
frän imitation till bildning). 

• Au lilterärt god liueratur inte behöver vara pedagogiskt god litteratur. 

• Att det räder en motsättning mellan au ge kännedom om "hela arvet" 
och den begränsning som en kanon per definition utgör. 

* An det råder en motsättning mellan en läskanons bevarande och selek
tiva funktion. 

* Att vem som är bäst skickad - skolan, litteraturexperterna eller of
fentligheten - att konstruera en läskanon inte är helt klarlagt. 

Givetvis kan man uppfatta dessa punkter som "självklarheter", dock tycker jag 
att de pekar på en rad svårigheter, som man måste ta hänsyn till då man häv
dar införandet av en fast läskanon i skolan. 

Herrlitz' båda arbeten är i hög grad präglade av den tid under vilken de till
kom (mitten av 60-talel). De andas en stor tilltro till pedagogiken som en 
problemlösande vetenskap. Vet man bara vilka litteraturundervisningens U\ro
mål är, så är urvalsproblemet relativt lätt att lösa (åtminstone lättare att för
svara). Senare tiders tyska litteraturdidaktiker ger Herrlitz rätt vad beträffar 
analysen av en läskanons möjligheter. Den blinda tilltron på "läromåls
undervisning" är dock föremål för diskussion. (Detta faller sig naturligt, 
eftersom bestämmandet av ett läromål inte är en i första hand vetenskaplig 
fråga utan en kulturell-politisk-ideologisk-normativ sådan. Ett läromål är ju 
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till syvende og sidst ett svar på frågan: Vad vill vi att våra barn skall kunna? 
Nu invänder säkert någon: "Är inte alla frågor av kulturell-politisk-ideologisk
normativ art?" Givetvis är det så., men jag tror att min distinktion ändock fal
ler sig naturlig för den som vill förstå den.) 

Skolans kanon är, underförstått, en selektion ur en större mängd litteratur 
som vår kultur dels anser vara av god kvalitet, dels hämtar många läsupplevel
ser ur. I avsnittet 1RADITION OCH BETYDELSE berördes kort kanonise
ringens samband med läsning och traditionsbildning. I nästa avsnitt skall detta 
fenomen närmare belysas i dess relation till litteraturhistorieskrivningen. 

iv 

I det föregående har kanonbegreppet och dess olika implikationer diskuterats. 
En synpunkt som framfördes var den att skolans kanon kan ses som en selek
tion ur den mängd av litterära verk som ibland benämns "det litterära arvet". 
Nu kan man dock inte nöja sig med att betrakta arvet som bestående enbart av 
föremålen, verken och författarna. Det måste ju också förhålla sig så, att den 
samling av vedertagna och hävdvunna attityder man har gentemot verken och 
dess författare, dvs vad som här också kallats de litterära föreställningarna, 
spelar en viktig roll för hur man ger arvet liv, får det att leva. Man kan fråga 
sig om detta inte är den egentliga traditionen: våra samlade erfarenheter av att 
närma oss verken och författarna, att göra bruk av dem. Utifrån detta perspek
tiv faller det sig naturligt att uppfatta litteraturhistorien som en påtaglig kon
kretisering av litterärt närmande och litterära föreställningar. En litteraturhis
toria är en framställning och en konkret konception av litterärt mottagande. 
Den bygger, medvetet eller omedvetet, på vissa förcst.ällningar om vad som är 
litteratur, om vad som konstituerar dess utveckling och på vilka sätt man kan 
närma sig litteratur. I detta avsnitt skall dessa problem lyftas fram. 

I denna granskning av litteraturhistoriens "anatomi" skall inte olika littera
turhistoriska metododer och ansatser sinsemellan värderas. De problem som 
identifieras är gemensamma för alla former av historiska beskrivningar. Pre
sentationen är inte heller en fullständig redogörelse i vetenskapsteoretiskt eller 
-historiskt avseende utan om möjligt en representativ introduktion till ett i 
flera avseenden intressant problemområde. 

Det är främst tre ting, tre kärnområden, som utgör de viktigaste inslagen i 
varje litteraturhistorisk beskrivning: 
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* Varje litteraturhislOriskt arbete förutsäuer ett liueraturbegrepp. 

* All litteraturhistorisk forskning ansluter implicit eller (i bästa fall) 
explicit till en uppfatming om vad som skall förstås med historia. 

* LitteraturhislOria förutsätter att en koppling mellan litteratur och his
toria i någon mening görs. Vad gör litteraturen historisk? I vilket för
hållande står litteraturens historia till den allmänna historien. 

Till den första punkten - litteraturbegreppet - hör först och främst fr.ågan om 
vilket område som den litteraturhistoriska beskrivningen skall innefatta och 
vilka typer av objekt den skall inrymma. Litteraturhistorikerns förhållande till 
litteraturbegreppet har på ett klart och till en viss del skämtsamt sätt belysts 
av den norske litteraturhistorikern Willy Dahl. Ulifrån sin egen och andras 
praxis som litteraturhistoriker formulerar han följande lakoniska reflektion: 

Det f0rstc krav som stilles til enhver forsker er at han skal definiere sine 
begreper. Litteraturhistorikeren må begynne med å definiere hva litteratur 
er. 

Det har ingen av oss gjon. 

I brist på explicita formuleringar av litteraturbegreppet får man söka dess his
toria genom forskarnas praxis, dvs undersöka vad för typ av litteratur som be
handlas i befintliga litteraturhistoriska arbeten. Dahl upptäcker, att i den nors
ka litteraturhistoriska forskningen är litteraturbegreppets utseende beroende av 
vilken 1tid som skildras. 

Det viser seg [ ... ] at [litteratur]begrepct är pyramideformat For den som 
tar seg an våre eldste tider, er alt litteratur. lkke bara Edda- og skaldekvad 
og sagaer, men også runeinskrifter, prekensamlinger, lover og forretnings
brev - for nå å nevne noen eksempler. Hadde man haft telefonkaLalog i vi
kingetiden, ville den ha vaert et viktigt dokument. Derimot er telefonka
Lalogen ikke med i våre framstillinger av perioden fra 1880 og fram til i 
dag. 

Även då man bestämt sig för vilken typ av "föremål" som skall bilda grunden 
för det historiska arbetet, måste ett urval bland dessa göras. Hur gärna man än 
vill kan man inte ta med alla romaner, om man exempelvis bcslämt sig för 
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att skriva romanens historia. Man väljer att skriva om de "viktigaste", de 
mest "konstnärliga", de mest "avantgardistiska" romanerna eller mer cirkulärt: 
de romaner som betyU något för litteraturhistorien. Några av de mest infly
telserika kriterierna av det här slaget skall för utförlighetens skull presenteras 
här. 

Ett första sådant kriterium för "riktig litteratur" är föreställningen om lit
teraturens mimetiska, återspeglande och imiterande funktion. Värdefull litte
ratur är då, enligt detta kriterium, den litteratur som ger oss en "god bild av 
världen". En av de första företrädarna för denna hållning kan Platon sägas ha 
varit I modem litteraturestetik förknippas en liknande hållning med den tidiga 
marxistiska litteraturkritiken (Georg Lukacs). Man får dock inte tro att trovär
clighetskravet först och främst gäller gestaltningstekniska företeelser, så som 
romanfigurernas sociala och psykologiska trovärdighet. Verket skall först och 
främst sant återspegla sin tid, något som inte alltid ligger inom författarens 
egen kontroll. (Vissa man.ister vill hävda, att realismen i Balzacs romaner var 
"sannare" - avslöjade mer om det franska samhället - än vad Balzac själv av
såg.) 

Den "motsatta" inställningen försöker bestämma litteraturen utifrån dess 
"fiktivitet". Litteraturens grad av fiktivitet avgörs av i hur hög grad dess 
tecken refererar till en fiktiv värld. 1 stället för att referera till "verkligheten" 
refererar tecknet till andra tecken, till andra delar i texten, och det estetiska 
bestäms just av detta. Man brukar tala om verkens (det litterära tecknets) 
självrefererande funktion. En av de namnkunnigaste av dem som formulerat 
sig i denna riktning torde Jurij Lotman vara. 

Besläktad med denna föreställning är tanken om det litterära språkets särart. 
Man gör en åtskillnad mellan vardags- och litteraturspråk. V ardagsspråkets 
(men kanske främst det vetenskapliga språkets) karaktär bestäms av dess en
tydighet, dess denotativa egenskaper, medan det litterära språket utmärks av 
dess mångtydighet, dvs dess konnotativa egenskaper. 

Enligt nästa kriterium avgörs litteraturens estetiska halt av dess norm
brytande funktion. De normer de goda konstverken skall överskrida och 
omformulera kan vara både estetiska och sociala. Denna föreställning är i viss 
mån besläktad med den föregående, då den menar att litteraturen (det litterära 
språket) skall ge läsaren nya (annorlunda) upplevelser. Denna hållning har 
tydligast formulerats inom den ryska formalismen och pragstrukturalismen. 
Numera syns spåren av dessa tankar tydligast i diskussionen av det teoretiska 
begreppet "förväntningshorisont" (Erwartungshorizont), präglat av den tidigare 
nämnde Hans Robert Jau6. Delar av Jurij Lotmans poetik (oppositionens 
estetik) kan också summeras under denna uppfattning. Konsekvenserna av den 
höga värderingen av liueraturens nornmbrytande egenskaper blir att intresset 
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oftare koncentreras till den avantgardistiska litteraturen och att de "som följer 
mästarna", det kons1närsideal som rädde före romanlikens krav på originalitet, 
värde™ lägre. 

En kombination av några av de tidigare uppfattningarna utgör kravet på 
komplexitet God liueratur har ett särskiljande språk och bryter mot läsarens 
förväntningar. Det litterära konstverket är öppet för och lockar till varierande 
tolkningar. Detta synsätt finns inom ett flertal estetiska teorier. Verk som 
äger denna komplexa struktur, antas stå emot olika tiders läsningar i högre 
grad än "okomplex" litteratur, vilken ganska snart upplevs som "utnött" Ufr 
diskussionen ovan beträffande Ernrich). 

Delvis i motsättning till detta ideal befinner sig föreställningen om det 
goda konstverkets enhetlighet. Denna uppfattning torde vara besläktad med 
någon form av klassicism. Föremål för hög värdering inom detta synsätt är 
verk som uppvisar inre koherens vad beträffar uppbyggnad, tematik och stil. 

Samtliga dessa uppfattningar har i någon mån iagit fasta på konkrela och, 
inom vissa specialiserade sammanhang, beskrivbara egenskaper hos verket; 
och i så måtto är de barn av 1900-talets sätt au närma sig litteraturen. Att 
skriva litteraturhistoria är enligt många lika med att skriva de litterära fonner
nas historia. 

Trots att man tecknat konturerna till ett litteraturbegrepp, kan studieföre
målet uppträda gäckande och te sig svårfångat Vissa litterära fenomen är helt 
enkelt svåra att avgränsa. Friedrich Schlegel hamnade i beråd, då han ville 
skriva den grekiska poesins historia. Han skriver, att "den grekiska poesins 
historia i sin helhet även omfattar vältaligheten och den historiska konsten." 
Också Sokrates samtal måste ses som skön dikt trots au "den diktande inbill
ningskraften begränsas av de™ klargörande syfte". All talekonst. "vars huvud
eller bisyfte är det sköna, är helt eller delvis poesi." 

Ett mindre esoteriskt exempel på avgänsningsproblem lämnar Michel 
Foucault i sin skrift "V ad är en författare". Frågan som här skall relateras är 
närmare bestämt: vad är verket? Om man har till uppgift att edera - exem
pelvis Nietzsches samlade verk, hur fattar man rätt denna uppgift? Givetvis 
skall man ge ut "allt", men vad betyder deua "allt"? I allt införstås givetvis 
allt som Nietzsche själv publicerat och gett ut, men även utkast och afo
rismförsök. Men hur förfar man med de anteckningar om ett sammanträffande 
eller en adress, som står nedtecknade bland aforismerna: "verk eller inte verk? 
Men varför inte? [ ... ] Hur kan man definiera ett verk bland de miljontals spår, 
som lämnats efter någons död?" 

Normerande för det urval litteraturhistorikern gör och för det rådande litte
raturbegreppet är givetvis det redan giltiga (legitimerade) litteratururvalet (ka-
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non). Så vad man här iakttar är kanske en "historisk cirkel": rådande kanon 
påverkar skapandet av en ny kanon, traditionen skapar sin egen grundval. 

Nästa frågekomplex är således historiekonceptionen. Man kan anta att den 
litteraturhistoriska konceptionen åtminstone indirekt påverkar forskarens lit
teraturbegrepp. Hyser litteraturforskaren uppfauningen att litteraturen uppvisar 
en utveckling längs tidsaxeln, faller det sig naturligt att hans urval präglas av 
litteratur som bryter mot gällande normer, dvs den avantgardistiska litteratu
ren. Detta urval kan senare användas för legitimering av ett avantgardistiskt 
litteraturbegrepp och skapandet av en avantgardistisk kanon, dvs samma cirkel 
som påvisades ovan. Ett sätt att "komma åt" olika arter av litteraturhistoriska 
konceptioner är givetvis au närmare studera litteraturhistorieskrivningens egen 
historia. 

Under medeltiden utvecklade sig två olika former av litteralllrhistoria, den 
biografiska och den krönikeartade. De första litteraturhistoriska framställning
arna dröjde enbart vid den antika och latinska litteraturen. Med Suetonius för
fattarporträtt som förebild nedtecknades skriftställarnas liv och verk. Någon 
litteraturhistoria i vår mening utgjorde inte dessa arbeten, eftersom en medve
ten historisk konception saknades: enskildheterna knöts inte samman och någ
ra övergripande sammanhang presenterades inte. Ansatser till en dylik koncep
tion finner man dock hos 1500-talets humanister. Humanisterna försökte ur
skilja olika litterära perioder och genom dessa skildra litteraturens olika up
penbarelseformer. I De poetis latinis gör Petrus Crinitius bruk av ett utveck
lingshistoriskt schema i fyra steg: uppkomst-tillväxt-blomning-nedgång. Ju
lius Caesar Scaliger kunde i sin Poetik presentera den latinska diktningens 
fem tidsåldrar. Några nationella litteraturhistoriska framställningar i de former 
som vi känner till, kommer givetvis inte till stånd förrän nationalstaterna blir 
realiteter. Men även i dessa var de historiska synsätten tämligen osofistike
rade. Det existerade heller inte något väl avgränsat litteraturbegrepp utan vad 
som producerades var kompendier över Historia litteraria eller vitterhetshis
toria, rörande såväl skaldestycken som vetenskapliga skrifter. 

l och med upplysningen och dess tro på utvecklingen påverkades även lit
teraturhistorieskrivningen. Litteraturens historia sågs som ett exempel på ut
veckling och framsteg. Delar av detta synsätt övertogs av romantiken. Hl1r 
skulle flera namn kunna nämnas - Perrault och Herder, för att nämna några -
som exempel på estetiska tänkare som mer eller mindre grundar sina estetiska 
system på diakrona jämförelser. Däremot är det kanske först i och med Gervi
nius som en litteraturhistorisk konception med en övervägande historisk i 
stället för estetisk inriktning för första gången på allvar formuleras. Möjligen 
innebär därför avhandlingen "Principerna för en tysk litteraturhistoria" (1833) 
litteraturhistoriens födelse som fackvetenskap. I denna skriver Gervinius om 
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de ovan omtalade krönikorna: "Detta är inte historia; de utgör på sin höjd ett 
skelett för historia". Utifrån denna iakttagelse utformar Gervinius en hege
lianskt påverkad uppfattning av litteraturens historia Denna följer ett univer
sellt utvecklingsschema, världsandens manifestationer, och antas därför ut
vecklas, dvs successivt nå högre litterära nivåer. Mycket förenklat innebär 
detta således att litteraturen blir bäure - mer litterär - med tiden. Med Gervi
nius exemplifieras hur det historiska synsättet även påverkar synen på 
litteratur. 

Kvar är således litteraturens förhållande till den allmänna historien. Här har 
givetvis också ett antal teoretiska förslag framkastats. Ett sådant är bl a Ger
vinius uppfattning om världsandens manifestation i de litterära verken, besläk
tad med marxismens teori om litteraturen som en del av överbyggnaden (denna 
syn kan leda till au litteraturen ses som en avspegling av samhället och den 
allmänhistoriska utvecklingen). En sentida teori är Hans Robert JauB' s k re
ceptionshistoria, där de förändringar som litteraturen avsätter i det allmän
mänskliga medvetandet (brotten mot olika tiders förväntningshorisonter) av 
JauB själv betraktas som "ingrepp" i det allmänhistoriska förloppet. 

Dessa ting är givetvis inga nyheter. De brukar åtminstone påtalas när nå
gon ny historiekonception skall lanseras, främst för au visa på den tidigare 
historieskrivningens tillkortakommanden. Mitt syfte har inte varit detta utan 
att visa längs vilka variabler vårt förhållande till litteratur kan och har föränd
rats. Det tycks mig som just litteraturhistorien är en tydlig konkretisation av 
en "kulturs läsart", åtminstone den läsart som en kultur vill skall vara den rå
dande, den som i skolan skall reproduceras och därigenom inympas i nya ge
nerationer av läsare. En invändning mot denna syn skall som hastigast be
handlas. 

Vad som hittills framkommit, säger denna invändning, är inte några eviga 
variabler eller något fundamentalt för litteraturhistorieskrivningen utan meto
diska tillkortakommanden som är möjliga att lösa. En orsak till att historie
beskrivningen ger detta "relativistiska" intryck består i att man vid olika tider 
berört olika delar av historien. Man har bara förmått visa upp en sida av den 
litteraturhistoriska torson åt gången. Lösningen på detta är pluralism. Re
konstruktionen av litteraturhistorien garanteras av att man utifrån olika per
spektiv infångar vad som tilldragit sig i dess okorrumperade helhet. Argumen
tationen ges ibland patos av att man genom denna insikt nu äntligen kan skri
va kvinnornas litteraturhistoria, arbetarklassens litteraturhistoria, läsarnas lit
teraturhistoria och ytterligare ett antal sociologiska undergrupperingars res
pektive litteraturhistoria. Litteraturhistorien är inte längre en torso utan vad 
man skulle kunna kalla en corpus elefantiasis, vars rekonstruktion är ett fullt 
möjligt om än långsiktigt forskningsprojekt. Det har med rätta påpekats att 
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mycket av litteraturhistorien enbart rört en manlig, elitär, borgerlig och för
fattarcentrerad konstproduktion, vilket haft till följd att en viss typ av litte
ratur legitimerats och kanoniserats, under det att andra litteraturformer förne
kats och undertryckts. Min invändning gäller inte dessa strävanden utan tron 
på litteraturhistoriens föremålslighet, dess möjlighet till rekonstruktion. Myc
ket talar i stället för att historieskrivning är en konstruktion, som uppfyller 
vissa fundamentala kulturella behov. 

Uppsöker man de namnkunnigaste av efterkrigstidens historiefilosofer och 
länkare, framtonar bilden av en konstruktion: vi skapar historien i stället för 
att beskriva den, rekonstruera den. I det sista kapitlet av sin bok Det vilda 
tänkandet säger Levi-Strauss (i polemik mot Sartre), att historisk kunskap i 
jämförelse med andra typer av kunskap inte kan uppfattas som en högre art av 
kunskap. Historiska fakta är lika lite "givna" som andra vetenskapers fakta. 
Det är först genom abstraktioner och hypoteser, som "fakta" får betydelse. 
Historikerns bild av historien är i hög grad påverkad av dennes allmänna upp
fattning av verklighetens, av människans och det samhälleliga livets natur. 
Om det vore så, som de vetenskapsteoretiska realisterna hävdar, att historien 
är ett "fristående föremål" oberoende av historikern, måste historikern antas 
vara skild från och inte korrespondera med någon verklighet över huvud taget 

Ett annat exempel är historikern R G Collingwood, som hyser en prag
matisk attityd gentemot det historiska arbetet Om det historiska tänkandet har 
han sagt följande: 

Historiskt tänkande innebär ingenting annat än att tolka alla tillgängliga 
spår med den högsta grad av kritisk förmåga. Det innebär inte att uppråcka 
vad som verkligen skett, om "vad som verkligen skett" är någonting an
nat än "vad spåren indikerar". Om det någonsin timat en händelse av vil
ken det nu inte återstår en enda gnutta spår, utgör denna händelse inte en 
del i någon historikers universum över huvud taget; att finna den är inte 
en historikers angelägenhet; den utgör inte en kunskapslucka hos den his
toriker som inte har kännedom om den. 

Det går inte att genom de anförda citaten eller de refererade tankegångarna i nå
gon sträng mening bevisa att litteraturhistoria är konstruktion och inte rekon
struktion. Däremot tycker jag att de visar det rimliga i att anta det förra. Om 
nu litteraturhistoriens primära funktion inte är att rekonstruera det förflutna så 
verklighetstroget som möjligt, vilken är den då? Kan svaret vara så enkelt 
som: au ge normativ vägledning. Den tyske litteraturprofessorn Peter Bilrger 
vill i alla fall ge ett svar i den riktningen. Han menar att våra krav på litte
raturhistorien är motstridiga, dels vill vi ha en "objektiv" bild av litteraturens 
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funktioner i förfluten tid, dels vill vi ha en normativ vägledning, en sortering 
av historiska litterära traditioner. Litteraturhistorien kan således fungera både 
som en bild av det förflutna och ett hermeneutiskt hjälpmedel vid tolkning av 
det förflutnas litteratur. 

Den tidigare omnämnde receptionshistorikern Hans Robert JauB är inne på 
liknande tankegångar när han säger, att litteraturens historia kan uppfattas 
som en serie läsningar av litteratur. Litterära fakta i sig har ingen betydelse 
utan får betydelse genom au sammanställas till vissa betydelseskapande sam
manhang. llur litteraturen läses beror på en serie omständigheter. JauB själv 
pekar på litteraturhistoriens kraft att bilda lästraditioner och skolans omedvet
na kanonisering av vissa verk, men även läsarter, vilka bildar grund för en 
nonntradition. En annan uppfattning inom det receptionshistoriska tänkandet 
är att en fullödig analys av äldre tiders läsning måste vila på undersökningar 
av den tidens rådande kanon, såsom denna exempelvis ulbildats genom litte
raturhistoriska arbeten och traditionen. Att just själva urvalet av litteratur (ka
non) ger upphov till vissa läsarter och en viss normtradition, har påpekats 
bl.a. av den franska litteraturforskaren France Vemier: Den litterära verkmäng
den "liksom vissa bestämda normers kontinuitet, bildas och garanteras av ett 
visst texturval." Måhända något mindre tautologiskt uttrycks denna sak av 
Felix V Vodicka, när han talar om en epoks litterära repertoar. "En [ ... ] re
konstruktion av den levande repertoaren har betydelse för kunskapen om en 
epoks litterära norm och för studiet av enskilda verks och författares skiftande 
lilterära verkningskraft." Det råder således, enligt Vodicka, ett samband mellan 
den litteratur som en periods litteraturbegrepp inrymmer (se ovan), det litterära 
normsystemet och hur litteraturen läses under samma period. 

V 

Ovan har jag utifrån en kontinental forskningstradition och verklighetsupp
fattning argumenterat för det rimliga i att betrakta litteraturhistorien delvis 
som en kulturell konstruktion. Detta är givetvis att slå in en betydande mängd 
öppna dörrar; åuninstone rem vetenskapsteoretiskt har detta synsätt en lång 
tradition. Syftet har inte varit att desavouera tidigare och pågående litteratur
historisk forskning utan au utpeka en möjlig väg till självförståelse, reflek
tion och insikt i den kulturella verksamhet som kallas litteraturundervisning -
dess historiska och teoretiska förutsättningar. 1 detta avsnitt har en generell 
diskussion förts; i nästa skall konturerna till den svenska TRADITIONENS 
IDSTORIA tecknas, varmed innebörden i de tankar som presenterats h!ir 
möjligen blir något klarare. 
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TRADITIONENS HISTORIA 

Den tradition vars historia skall belysas i det följande avsnittet kan närmare 
bestämmas till litteraturläsningen inom den högre undervisningen i Sverige. 
Den tidsperiod som kommer att beröras utsträcker sig i huvudsak mellan det 
begynnande 1800-talet och 1940. Jag bygger min redogörelse på det material 
som presenterats av Karin Tarschys i avhandlingen "Svenska språket och 
litteraturen" (1955). Där Karin Tarschys är detaljrik och utförlig, är jag över
siktlig och generaliserande. Jag kommer enbart au beröra några delaspekter av 
utvecklingen, främst de delar som har att göra med vad man skulle kunna kal
la skolans litteraturbruk. Beträffande den senare delen av tidsperioden bygger 
framställningen på egna iakttagelser i befintliga pedagogiska dokument. 

ii 

Syftet med detta sökande i historien är inte att teckna en historiskt fullständig 
bild av skolans litteraturbruk. Förhoppningen är däremot, att genom ett antal, 
måhända impressionistiskt utvalda, nedslag i traditionen söka finna ut längs 
vilka variabler skolans litteraturbearbetning förändrats respektive bestått un
der den aktuella tidspericxlen. Kunskap om dessa variabler underlättar och möj
liggör reflektion över och diskussion av dagens litteraturpedagogiska praxis, 
något som f ö borde vara ett obligatoriskt inslag i samtliga kulturvetenskap
liga läroämnen. Intresset kommer enbart att dröja vid den traditionellt högt 
värderade litteraturen, dvs den litteraturtradering som dels påbjudes i officiella 
dokument, dels sanktioneras genom akademisk och pedagogisk praxis. Skälen 
till detta intresse är två. För det första ansluter dagens skola till en föreställ
ning om "god litteratur", som i stort sett är gemensam med den hävdvunna 
dikotomiseringen mellan hög- och lågkultur. Detta gör, för det andra, au de 
källor historikern har att bygga sin framställning på kvantitativt sett ger den 
s.k. goda litteraturen företräde, dvs det är främst denna litteratur som lämnat 
spår efter sig. Decta förhållande kan ges en historisk förklaring. 

Att den litteratur som traditionellt värderas högt ges företräde inom utbild
ningen, beror till största delen på att litteratur mer eller mindre alltid definie
rats i anslutning till "bildning". "Begreppet litteratur sådant vi uppfattar det 
daterar sig från de sista åren av 1700-talet. Ursprungligen 'gör' man inte litte
ratur, man 'har' den. Detta är tecknet på att man tillhör 'de bildade'. För en 
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samtida till Volcaire står litteraturen i motsattsförhållande till 'publiken', en 
synonym för folket" (Robert Escarpit). Senare har littenllur i högre grad för
knippats med förströelse och "onyttig" - i sig själv god - sysselsättning; en 
tendens som accentuerats av den under 1800-talet framväxande bok- och följe
tongsindustrin. Så småningom skiljer dessa två sidor av litteraturen ut sig 
från varandra och bildar två kretslopp. Å ena sidan får vi något som kan kallas 
det "bildade kretsloppet" och å den andra det "populära kretsloppet". Det senare 
av dessa är i stort sett synonymt med de fenomen som brukar sortera under 
rubriken "populärlitteratur", medan det förra i det närmaste är identiskt med 
den litterära traditionen. Litteratur och bildning hör på så sätt fortfarande sam
man, om an upplysningstidens litteratur- och bildningsbegrepp skiljer sig från 
vårt. I stället för att som under 1700-talet definiera de bildade som en klass 
som "har" litteratur, skulle dagens "bildade" kunna bestämmas till att vara de 
''som erhållit en tillräckligt hög intellektuell skolning och estetisk fostran för 
att kunna bilda sig en personlig litterär uppfattning" (Escarpit). (Betecknande 
är måhända, att litteraturundervisning i 1946 års skolkommisions sammanfat
tande rapport bl a behandlas under rubriken "Estetisk fostran".) Dessa iaktta
gelser skall dock inte tolkas som att en koppling mellan bildning och klass 
(-ursprung) numera är inadekvat utan snarare så, att de i denna mening bildade 
inte på samma entydiga sätt som tidigare kan urskiljas som klass. 

Något som måste poängteras och tas med i utgångspunkterna för en histo
risk redogörelse av det här slaget är att litteraturbruket i skolan inte enbart är 
litteraturläsning sådan som vi känner den utan att den under skilda epoker i 
olika grad varit även diskussion, värdering och analys av litteratur. Ju högre 
upp i skolstadierna man kommer, desto tydligare är detta förhållande. Denna 
insikt får dock inte leda till att man utan vidare sätter gränser mellan olika sta
dier och exempelvis säger, att i de lägre stadierna lär man sig läsa, i de högre 
att diskutera och analysera. I en viss mening kan det förefalla förhålla sig så, 
särskilt om man enbart koncentrerar sig på aktiviteten som sådan. Koncent
rerar man sig i stället på de "föreställningar" som kan antas ligga till grund 
för undervisningen blir det rimligt att säga, att det ena stadiet sammanhänger 
med det andra i så måtto att de i stort delar samma definition av litteratur, en 
definition som styr och utgör ram för undervisningen. På samma sätt kan 
man anla att den akademiska utbildningen sammanhänger med ungdomsutbild
ningen. Till detta kan läggas, något som ytterligare pekar på ett samband, 
ungdomsskolans uppgift att bl a förbereda för akademiska studier och att dess 
lärare får sin utbildning vid akademin. Anlägger man dessa synpunkter, blir 
den tänkta historiken snarare en skildring av litteraturundervisningen som 
kulturell praktik än som pedagogisk teknik, något som i mitt tycke öppnar 
intressanta infallsvinklar. 
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iii 

Som antyddes ovan sammanhänger ungdomsskolans litteraturundervisning 
med "högre" former av litterär verksamhet, främst då litteraturvetenskapen. 
Dateringen av litteraturundervisningens upprinnelse är därför delvis beroende 
av tidpunkten för förekomsten av en någorlunda medveten litteraturforskning i 
Sverige. 

När man skall bestämma tidpunkten för den svenska litteraturforskningens 
födelse, hamnar man genast i beråd. Det främsta skälet till detta är att dater
ingen är beroende av hur man definierar liueraturforskning: Kritik, vitterhet, 
estetisk spekulation, bok-, vitterhets- och litteraturhistoria är olika delar av 
något som generöst skulle kunna kallas litteraturvetenskap. Fredrik Böök t ex 
vill sätta Lorenzo Hammarsköld som första namn i den svenska litteratur
vetenskapens historia. Atterbom, som brukar räknas som den förste littera
turforskaren med akademiskt säte, skulle å sin sida - om han fick tillfälle au 
yttra sig - inte hålla med Böök. Atterbom ansåg nämligen, att i Hammar
skölds arbete dominerade det bok- och lärdomshistoriska över det estetiska. 
Närmare bestämt karaktäriserade han Hammarskölds verk "som ett reflekte
rande register över allt som med eller mot sånggudinnans vilja blivit fram
bragt i vårt land" (Carl Fehrman). 

Utan att göra sig skyldig till allt för långtgående historiska förenklingar kan 
man säga, att den svenska litteraturforskningen är jämnårig med den under för
ra hälften av 1800-talet framsprungna nationella romantiken. 

Vid denna tidpunkt hade litteraturen inte någon självständig plats som "äm
ne" i undervisningen, vare sig vid de akademiska lärosätena eller i lärdomssko
lan, utan det centrala bildningsämnet var som bekant latinet Det var först i 
och med att modersmålet fick ökad betydelse inom undervisningen, som den 
svenska litteraturen Mrjade ingå i lärokurserna. Vid universiteten var littera
turen under större delen av 1800-talets förra hälft underordnad professuren i 
estetik. Först när modersmdlet betraktas som skolans centrala bildningsämne, 
är det möjligt au identifiera något som Mrjar likna litteraturundervisning. 

Det var i och med skolordningen av 1807 som svenska språket blev ett 
självständigt ämne inom undervisningen (ungdomsskolan). Det gavs dock inte 
någon särskiljande status utan betraktades som vilket språkämne som helst. I 
den mån litteraturläsning förekom betonades läsfärdigheten. Någon estetisk 
värdering av den svenska litteraturen är ej heller skönjbar i skoldokumenten. 
Om någon annan än en rent språklig värdering knöts till texterna, rörde denna 
främst deras användning som medel i undervisningen, främst i historieämnet. 
Fallet var nämligen, att läsning för innehä.llets skull i första hand förlades - i 
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1820 års skolordning - till historieundervisningen. Om de innanläsnings- och 
berättelseövningar som skulle ingå i historieundervisningen heter det i den 
nämnda skolordningen: "Den första läsningen bör [ ... ] bestå i en följd af be
rätelser för barnet lättfatliga samt för dess inbildningskraft underhållande." Ef
ter dessa lätta berättelser övergick man till biografier och mytologi. Denna 
sammanblandning - som vi uppfattar den - mellan "litteratur" och historia 
syns även på andra håll. Axel Fryxell framhåller i eu skoltal 1820, att elevens 
fantasi är en viktig del i den historiska förståelsen. I undervisningen måste 
man tala till ungdomens "inbillningsgåfva", dvs 

den själsfönnåga, hvarigenom ynglingen är i stånd au med tillempning på 
sig sjelf och sin framtid beskåda den förbiflutna tiden, njuta dess fröjder 
och afsky dess qval samt klart fatta alla de sanningar, hvilka ännu är ställ
de utom kraften af hans erfarenhet 

Dock gives det vissa estetiska förutsättningar för denna läsning inom histo
rieämnet, menar Fryxell: 

Det gifves trenne slags skönt Det sinliga, det/örstllndsmässiga och det 
moraliska. Deras källor äro det aesteriskt rörande, det sanna och det goda. 
[som svarar mot] smak, förnuft och moralisk känsla. 

En tro på "god litteratur" kan trots allt spåras i skolordningen 1820, bl a i 
uppfattningen, au om inte en sådan får bilda grunden för undervisningen "äro 
de skadliga fötjdeme" oberäkneliga. Denna historieämnets idealbildande roll, 
för som sådan skall dess uppgift först och främst förstås, överflyttas i senare 
skeden till modersmålsundervisningen. 

I senare revisioner av skolans arbete och i den allmänna diskussionen kan 
man efterhand spåra ett ökat intresse för litteraturens roll i undervisningen. 
Fortfarande är det dock inte litteraturundervisning i vår mening utan först och 
främst ses litteraturen som ett medel inom språkutbildningen. Tanken var au 
den skulle tjäna som ett exempel på föredömlig fonnuleringskonst (jfr dis
kussionen ovan i avsnittet om kanon och beskrivningen där av hur de latinska 
författarna användes som språkliga föredömen i imicationsundervisningen). 

Under 40-talet börjar vad man skulle kunna kalla nyhumanistiska tanke
gångar göra sig gällande. Sambandet mellan en nations språk och dess litte
ratur ges en ny idealistisk innebörd. Den i Sverige först verksamma "moder
na" modersmålspedagogen, Per Erik Svedbom, ger uttryck för en sådan åskåd
ning. Han skriver: 
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Språket är icke en konstfärdighet, för hvars utöfning det är nog att iakt
taga vissa utifrån inlärda reglor eller handgrepp. Det är fasunera sjelfva 
den sinliga och naturliga yttringen af andens lif och verksamhet uti men
niskan; och endast i den mån, som språket fattas efter detta sitt väsende, 
förstås och brukas det räu. 

I enlighet med denna "förandligade" syn på språket ställdes det andra krav på 
läraren och undervisningen. Ernst Carlsson, en inflytelserik pedagog, skrev 
1877-78, att undervisningen bör göra 

lärjungen djupare förtrogen med det folk, hvars ande lefver i språket, och 
de mästerverk, som utgöra fosterlandets stolthet och Iiueraturens prydnad. 

Ju mer sådana här tankar blev reella inslag i debatten, desto naturligare är det 
au modersmå1et betraktaS som ett allt viktigare ämne. Språket ses inte längre 
som en färdighet utan som det "fastaste band som binder lärjungen vid folket" 
(farschys). 

Ett tecken på svenskans omvärdering är dess nya ämnesbeteckning. Från 
och med läroverksstadgan 1859 ändrades beteckningen från "svenska språket" 
till "modersmålet", något som markerar dess särställning. Inlärningen kunde 
ej längre utfonnas utifrån erfarenheter från främmande-språkundervisningen, 
eftersom svenska inte Ulngre blott och bart var ett språkämne. Denna utveck
ling mot en särställning för svenska språket och dess litteratur förstärks ytter
ligare i och med ett betänkande avfattat 1860, i vilket modersmålet beskrivs 
som skolans viktigaste ämne. 

Om nu svenskans ställning i den högre utbildningen vid mitten av seklet 
är någorlunda säkrad, hur förhåller det sig då med litteraturen? Även om stad
gan 1859 talat om "litteraturhistoria med läsprof' var det nog så att litteratur
kännedomen i status stod språkutbildningen efter. 1865 avläggs den första 
studentexamen vid läroverken i stället för vid universiteten. Den muntliga 
delen av modersmålsämnet (liueraturkännedomen) examinerades dock inte. Jan 
Thavenius menar att detta är en avspegling av litteraturens andrarangsställ
ning.Tarschys för fram två tolkningar, en överensstämmande med Thavenius' 
och en alternativ. Enligt den alternativa tolkningen skall man inte se avsak
naden av litteraturkännedom bland examensämnena som ett tecken på en låg 
värdering utan snarare tvärtom. Modersmålets muntliga delar utgjorde, enligt 
detta synsätt, modersmålets egentliga bildningsämne och som sådant borde det 
slippa examinationstvång. Genom att examineras skulle det förvandlas till eu 
torrt och dammigt pluggämne och "en förskjuUling från litteraturläsning till 
litteraturhandböcker, till det som var enklast au förhöra" skulle bli följden. Så 
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sent som 1905, inför den nya läroverksstadgan, motsatte sig bl a modersmåls
lärarna vid Norra latin tanken på att låta göra modersmålets litteraturdel till 
föremål för examination. I Pedagogisk tidskrift från samma år heter det med 
anledning av lärarnas ståndpunkt 

Man ansåg, att i detta ämne mer än i andra så väl forcerad repetition som 
pedantisk examination skulle upphäfva verkan af föregående arbete. 

Bakom detta stållningstagande är det fullt möjligt att spåra en "idealistisk" 
litteraturuppfauning, bl a genom tankegången om att det som förmedlas ge
nom litteraturen är något som slår över det vanliga kunskapsinhämtandel. 
Troligen härrör detta förhållningssätt från de nyhumanistiska strömningar, 
som kort berördes ovan, vilka bl a antog en direkt förening mellan folk, 
nation, språk, litteratur och ungdomars foslraJl. 

Motståndet till trots: läroverksstadgan av 1905 påbjöd att modersmålets 
muntliga delar skulle examineras i studentexamen. Detta kan ses som ett 
incitament till den motsättning som i en mening bidrog till bildandet av 
Modersmålslärarnas förening (MLF) 1912. Motsättningen, som s!lkerligen 
funnits tidigare men som nu accentuerades, bestod främst i olika värdering av 
litteraturläsning respektive litteraturhistoria, upplevelse repsektive stofflig 
kunskap. Grunderna till denna motsättning var flera. Jag skall dröja vid den 
som kan beskrivas som en motsättning mellan två olika världsåskådningar, 
idealism och positivism, men som även är skönjbar i motsättningen mellan 
spekulativ estetik och litteraturhistoria. 

En av de stora "kulturrörelser" som rörde vid det svenska 1800-talssamhäl
let och som i hög grad inverkade på verksamheten inom kyrka, undervisning 
och vetenskap var den tidigare nämnda nyhumanismen. Här är icke platsen att 
utreda dess ursprung, verkningar och inflytande i detalj. Jag skall bara kort 
presentera nyhwnanismens pedagogiska implikationer. 

I språkpedagogiskt hänseende innebar nyhwnanismen, att språkutbildning 
(främst undervisningen i latin) i första hand inte skulle leda till felfri produk
tion av tal och skrift. I stället för en formaliserad utbildning, skulle man med 
litteraturens hjälp nå in till antikens väsen, dess episka ro. Karin Tarschys 
skriver: "Uppfostrans yppersta mål är bildning, den harmoniska personlighe
ten". I dessa strävanden hade modersmålet en minst lika viktig roll som lati
net att spela. 

I Sverige uppblandades denna nyhumanism med en mera allmänt hållen 
idealism, något som starkt bidrog till att motsättningen mellan antikt (hed
niskt) och kristet inte blev särskilt märkbar. Måhända kan man även lala om 
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en sammansmältning dem emellan, så som en sådan tar sig uttryck hos exem
pelvis Tegncr och sedermera även Viktor Rydberg. Vad som gjorde en sam
mansmältning i denna mening möjlig var nyhumanismens och kristendomens 
gemensamma tro på människosjälens eviga och oförgängliga värde. Så små
ningom bidrog närvaron av en gemensam fiende, den efter sekelmitten fram
växande materialistiska ~k.ådningen, till en nära nog fullständig överbrygg
ning av de filosofiska motsättningarna mellan kristen och nyhumanistisk 
idealism. Även då det religiösa intresset fördjupas under 60- och 70-talen för
mår de båda stå sida vid sida. Mycket talar för att denna idealism lever kvar 
inom den svenska lärarkåren ett gott stycke in på 1900-talet. (Se vidare detta 
kapitels avslutande del.) 

iv 

Vid universiteten inleds dock något decennium efter sekelmitten en successiv 
nedmontering av idealismen i dess skepnad av statsfilosfi, en gång skapad av 
Christopher Jacob Boström. Förenklat innebar detta, att det empiriska sattes 
före det spekulativa, det induktiva före det deduktiva. Inom det skönas sfär fick 
denna omorientering till följd, att man i stället för att spekulera sig fram till 
det skönas innersta väsen nu ville beskriva konsternas historiska utveckling. 
På litteraturvetenskapens område företräddes dessa nya strömningar av Henrik 
Schtick. På en förfrågan om han såg något bestående i sitt livsverk, ville han 
till en början inte ge något svar. Efter en stunds funderande lyste han dock 
upp och sa: "Jo, en sak: Jag har fördrivit estetflabbama från Lund och Upp
sala." I och med Schiicks inflytande, som kontinuerligt växte sig starkare från 
mitten av 80-talet, blev det naturligt att likstålla Iitteraturforskning med 
liuerarurhistoria, litteraturkännedom med historisk kunskap om litteraturen. 

Vilka följder får då denna omsvängning inom litteraturvetenskapen för 
skolans litteraturundervisning? Ju närmare vi kommer sekelskiftet, desto tyd
ligare blir det historiska inslaget i undervisningen. Detta sker på olika sätt: 
bl a behandlas och läses litteraturen kronologiskt och 1895 omtalas att litte
raturen skall läsas i "anslutning till en kort litteraturhistorisk lärobok". I un
dervisningsplanen 190') förordas en kronologisk uppläggning av den litteratur
kurs som stadgades 1905. Litteraturen sågs inte längre som den svenska an
dens manifestationer i sinnevärlden utan snarare som språkliga minnesmärken, 
vilka skulle förklaras och tolkas i ett kulturhistoriskt ljus. 

Av detta följer inte att lärarkåren över en natt blev litteraturhistoriker. 
Snarare kan man tala om att ett visst motstånd mobiliserades, bl a resulteran-
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de i bildandet av MLF. Det var en reaktion mot det torra och dammiga studiet 
av litteraturen, som man ansäg erbjöds i skolorna. Man ville se mer av litte
raturläsning och mindre av litteraturhistoriska föreläsningar i skolan. Det är 
således samma motsättning som omtalades i samband med innehållet i stu
dentexamen (se ovan). 

För att få en uppfattning av hur samtiden såg pä modersmålsundervisning
ens olika inriktningar, har man hjälp av en provårsavhandling från 1914 (B 
Liljekrantz). Han urskiljer fem huvudtyper av modersmålslärare: 

(1) De som lägger huvudvikten vid att eleverna lär sig det egna språket i 
tal och skrift 

(2) Filologiskt utbildade lärare, som vill delge eleverna insikter i de språk
liga formernas (skriftspråkets) växlingar och utveckling 

(3) De litteraturhistoriskt orienterade lärarna, som vill ge eleverna inblick 
i de personers liv, öden, idenktningar och arbete, vars författarverksamhet 
övat inflytande pä språkets yttte och inre daning 

(4) Rent historiskt intresserade lärare, som ser litteraturhistoriens inrik
tningar huvudsakligen som enskilda drag hos de allmänna strömningar, 
som omfattar en epok 

(5) Psykologiserande lärare, som i litteraturstudiet vill hjälpa eleven au 
tränga in "till den levande ande, som en gång rört sig därbakom [och söka] 
individuellt mänskligt liv" i litteraturen. 

Den sista typen kan ses som en exponent för den omgestaltning av nyhuma
nismen som ägt rum och förenat sig med en kvardröjande läroverksidealism. 
Förutom det psykologiska och personliga betonar man del litterära verkeLS 
estetiska och känslomässiga värde. Med detta synsätt följer uppfattningen att 
litteraturläsningen måste vara modersmålsundervisningens viktigaste del. Vik
tigare än spräklig färdighet blir au skapa förutsättningarna för en fördjupad 
människokunskap. 

Den kärntrupp som 1912 grundade MLF ville i modersmålet se ett under
visningsämne, som fonnade människor och som hade en idealbildande funk
tion. Litteraturen skulle inte betraktas frän sin fonnella och intellektuella si
da; den skulle i stället vädja till elevernas känslo- och fantasiliv. Inspirationen 
hämtades främst från Danmark, men i viss män även frän USA. 
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Det är svårt alt avgöra hur stor del av lärarkåren som delade denna uppfatt
ning. Som i de flesta iderörelser rådde det Säkerligen en viss diskrepans mel
lan ledarskiktet och läraren i gemen. När föreningens program var under utar
bcLande och man i detta hävdade att litteraturundervisningen skulle innebära 
"personlig påverkan" av eleven, reagerade Hjalmar Alving i ett brev: 

Ordet påverka medför en biföreställning om litterär uppbyggelsestund och 
är mindre tilltalande för lärare, som icke vilja eller kan åtaga sig något an
nat än att bibringa sina lärjungar kunskap om och förståelse för svensk 
diktning eller annan svensk litteratur från skilda tider 

Denna motsättning framstod med all önskvärd tydlighet vid den sommarkurs 
MLF anordnade sommaren 1916. Rektorn och författaren till den mest spridda 
litteraturhistoriska handboken för skolan, Richard Steffen, hamnade där, som 
representant för den historiska metoden, i animerade diskussioner med dem 
som ville införa en upplevelseinriktad undervisning. 

Det program som MLF beslutat att verka för - och om vilket det då och då 
blossade upp strid - formulerades och godkändes vid lärarmötet i Norrköping 
1912. Det innehöll följande punkter (beträffande litteraturstudiet): 

* Litteraturen skall studeras för sin egen skull och påverka ungdomarna 
personligt 

* Eleven skall själv aktivt medverka vid litterär analys och tillägnan 
(hemuppgift och ferieläsning) 

* Urvalet av litteratur bör begränsas till de betydelsefullaste författarna 
och den nyare liueraturen (litteraturen efter 1809) 

* I studentexamen bör prövningen gälla hur eleverna tillgodogjort sig den 
lästa litteraturen; litteraturhistorisk minneskunskap bör därför värderas 1 
ägre. 

Det bör påpekas att MLF inte ville stryka historisk litteratur frän schemat, 
vilket bl a uppfattningen att den nyare litteraturen daterar sig från 1809 tydligt 
visar prov på. Man menade snarare au eleven själv skulle läsa den historiska 
litteraturen och inte få sig den till livs genom referat och färdiga analyser. 

Läroverksstadgan 1928 (och revisionen 1933) räknas i allmänhet som ett 
genomslag på beslutsfattande nivå för de idCer MLF stod för. Karin Tarschys 



32 

påminner om, att detta inte betyder att undervisningens faktiska gestaltning 
ändrat utseende. Del som 1856 formulerades som "litteraturhistoria med läs
prof' var fortfarande realitet i många skolor, främst beroende på läromedlens 
(läs: de litteraturhistoriska handböckernas) inflytande över undervisningen. 

Tecken på au undervisningen i praktiken inte övergått till den "personlig
hetsdanande metoden" är den diskussion i ämnet, som fortsätter efter revi
sionen och långt in på 40-talet. Ett inslag i diskussionen är betonandet av att 
det litterära verket och eleven skall sättas i centrum. Titlar på metodiska 
uppsatser liknande "Elevens sjlllvverksamhet vid litteraturläsning" återkom
mer allt oftare. Man påpekar också tydligare au litteraturläsning är något som 
skiljer sig från "vanlig" läsning. I en artikel av Nils Hallbe.ck från 1934 heter 
det 

Det är inte självklart, att man kan studera litteratur, därför att man kan 
konsten att lägga samman stavelser och ord. Konsten att studera litteratur 
är en förmåga för sig liksom färdigheten att teckna. 

Litteraturstudiets syfte är enligt författaren au ge: 

*"Kännedom om människorna i livets skiftande förhållanden" 

* "Kunskap om olika tiders politiska, kulturella, sociala, religiösa m fl 
förhållanden" 

• "Insikter i litteraturvetenskaplig analys och estetik" 

• Mönster för elevens egen produktion 

Det är tydligt hur litteraturen som en väg till kunskap om människan och "li
vet" värderas allt högre. 

Att ungdomarna skall påverkas och bibringas värderingar, framstår tydligt i 
en uppsats av Hilding Celander från 1937. I denna propagerar Celander för ett 
ökat prosastudium, vilket inte är så intressant i sig; det är däremot de argu
ment han använder sig av. Skolan skall lära ungdomen, säger han, att skilja 
agnarna från vetet, att 

uppskatta och söka sig fram till det värdefulla, det som verkligen har 
något liv att ge åt människosjälar i växt och vardande. 

"Människans förnämsta studium är människan själv", den satsen gäl
ler än idag. Det är särskilt ur denna synpunkt som prosadiktningen och 
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den moderna liueraturen över huvud, har siu oersäuliga värde för de ungas 
bildningsliv. [ ... ] Först denna litteratur kan möta och tillfredsställa ung
domens längtan efter kunskap om livet, som slår och väntar på dem, om 
människorna och deras egenart, deras problem och strider, och helst om 
människor och problem som har någon likhet med dem själva och deras 
problem, som de kan känna något för, och som just därför har något att 
säga dem. 

Celander skriver vidare: "Litteraturen måste erövra en plats i ungdomarnas 
intresse [och] hjälpa dem finna en måttstock för sin egen livsvärdering". Våra 
stora diktares verk skall därför inte skymmas av för mycket lärt studium. 
"Villkoret härför är att våra stora diktares verk och personligheter får framträda 
och verka fritt [ •.. ] enligt sitt eget väsen." Enligt Celander skall således litte
raturundervisningen fungera som en växelstation, där direktkontakt mellan 
ung elev och stor ande i görligaste mån upprättas. 

Det är svårt att avgöra i hur hög grad denna fonn av "nyhumanism" lever 
kvar ute i den pedagogiska vardagen. Dock förefaller det ganska klart att ut
vecklingen efter andra världskriget för litteraturundervisningens del bl a bestått 
i an elevens aktivitet vid analys och tolkning poängterats och att större intres
se visats verkens allmänmänskliga kvaliteter. 

V 

Jag har i detta avsnitt inte haft avsikten att skriva litteraturundervisningens 
fullständiga historia. Med utgångspunkt i det enonna material som sutlls till 
förfogande genom Karin Tarschys avhandling "Svenska språket och littera
turen" har jag i sutllet velat klarlägga längs vilka variabler litteraturundervis
ningens utveckling kan beskrivas. Jag skulle vilja föreslå tre sådana variabler 
eller delaspekter. 

Den första av dessa är svenskans förhållande till andra språk. Denna aspekt 
har måhända inte så stor betydelse för hur litteraturen läses, men den utgör ju 
helt naturligt en grundläggande förutsättning för låsningen av svensk littera
tur: kärlek till det svenska språket tyder på kärlek till den svenska litteraturen 
och vice versa. År 1807 inleddes således en process, som innebar att svenskan 
fick ett ökat utrymme inom undervisningen - både som "ämne" och under
visningsspråk. Denna process fortsätter under 1800-talet och innebär att sven
ska språket och modersmålet alltmer ses som skolans centrala bildningsämne. 
Genom läroverksreformen 1905 har denna process nått sin slutpunkt. 
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Som en andra variabel eller delaspekt med vilken man kan beskriva en 
utveckling ser jag förändringarna inom modersmålsämnet, dvs hur förhållandet 
mellan svenska språket, å ena sidan, och litteraturen, å den andra, gestaltar 
sig. Här kan man generellt säga, au ju mer modersmålet får karaktär av ett 
centralt bildningsåmne, desto mer betonas litteraturundervisningen, källan till 
kunskap om den svenska andens, den svenska kulturens och - slutligen - den 
enskilda individens utveckling. 

Slutligen så den tredje delaspekten: litteraturstudiets gestaltning och de 
"läsarter" som blir resultatet. De första utsagorna beträffande denna aspekt står 
en fosterländsk, organisk, idealism nära. Språk, litteratur och folk ses som en 
organisk enhet, och litteratur- och språkundervisning anses ha till uppgift att 
knyta eleven direkt till det svenska väsendet, den svenska anden. Den uppfatt
ning om stat och folk, som denna åskådning vilar på, är till sin an "bo
strömsk". Själv utvecklade Boström inget estetiskt system, men forskningen 
beskriver den estetiska verksamhet som i Uppsala bedrevs av Carl Rupert Ny
blom och i Lund av Gustaf Ljungren (mitten av 1800-talet), som estetiska 
paralleller till Boströms metafysiska bygge. Det är rimligt att anta, att denna 
åskådning hade ett betydande inflytande på det högre undervisningsväsendet 
(enligt Boströmssällskapets medlemsförteckning, samlade det en ansenlig 
grupp av läroverkslärare långt in på 1900-talet). Detta är kanske en av de 
viktigaste förklaringarna till litteraturundervisningens idealistiska inriktning 
med Tegner och sedermera Rydberg som kanoniska författare. 

Läroverksreformen 1905 innebar bl a att gymnasiets uppgift att i första 
hand vara en förstuga till universitetsutbildningen i princip upphörde. Den 
skulle nu även ge "medborgarutbildning". Den empiriska kunskapen gavs en 
högre värdering. Mycket talar för att litteraturbearbetningen inom skolan blev 
allt mer "historisk", främst pga att litteraturhistoria nu även skulle exami
neras i studentexamen. Parallellt med detta börjar en "kampanj" drivas från 
"nyhumanistiskt" håll, dvs MLF, som betonar litteraturläsningens roll för 
elevens personliga utveckling. Något omedelbart inflytande över undervis
ningen för dessa strävanden är däremot svårt att spåra, det litteraturhistoriska 
betraktelsesättet dröjer sig troligen kvar. Dock skulle man kunna påstå att de 
ändringar som 1933 och 35 infördes i undervisningen är resultat av opinions
bildningen i denna idealistiska riktning från MLFs sida. 1 artiklar från tiden 
talas om de stora författarnas uppgift som idealbildare, en uppgift som de inte 
kan fullgöra om läsningen av deras stora verk störs av "plugg" och reproduk
tion av tungt lärdomsstoff. Med tiden betonas även elevens aktiva roll i läs
ning och analys. 

Ytterligare en linje - förutom dessa tre - som det skulle vara intressant au 
studera är läsningens utseende, läsningen som aktivitet. Vad som i doku-
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menten kan spåras är en utveckling från en styrd och i klassrummet huvud
sakligen gestaltad högläsning (även i gymnasiet) av litterära verk. Under den
na högläsning, som gav träning i uttal och ordförståelse, passade man på att 
använda texten som utgångspunkt för grammatiska och etymologiska utlägg
ningar. Härigenom kom det sig att litteraturen "räckte länge". Man kunde sys
selsätta sig med en sång ur Fänrik Ståls sägner en hel termin. Sedermera har 
den tysta läsningens inslag ökat. Elevens möte med författaren och dennes 
verk privatiseras, görs till något nästintill sakralt; man talar till och med om 
hemläsning som privatläsning. Denna tendens får inte överdrivas. Även vid 
hemläsning ges analysuppgifter, dvs mönster för läsningen, som skall bidra 
till att läsningen blir fruktbar. 

TRADITIONELL BETYDELSE OCH lilSTORISK 
FÖRKLARING 

i 

Jag har tidigare talat om etl samband mellan vad som läses och hurr detta 
läses. En kanon av högt värderade författare och verk kan genom sin blotta 
existens antas skapa särskilda förväntningar på litteraturen, förväntningar som 
avspeglar sig i läsarten (den betydelse ett verk ges). Förväntningarna traderas -
förutom genom nämnda kanon - genom ett normkontinuum, vars existens är 
avhängigt vissa institutioner, exempelvis skolan och dess litteraturundervis
ning. 

I föregående kapitel pekade jag på en "idealistisk" kontinuitet inom skolan 
vad beträffar lärarnas föreställningar om litteratur. Från mitten av 1800-talet 
kämpade en boströmsk idealism mot den frambrytande positivismen och ma
terialismen, och en bit in på 1900-talet spirar en nyidealitet upp (troligen ge
mensam med de stämningar som väcktes i och med det litterära nittiotalets 
program). Denna manifesterade sig bl a i bildandet av MLF, som såg litte
raturen som ett medel för elevernas danande i en idealistisk riktning. I enlighet 
med vad som sagts ovan skulle detta innebära, att en grupp bestående av "idea
listiska" författare utmönstras som bärare av dessa önskade litterära kvaliteter. 
Kärnan i denna kanon torde bestå av Tegner, Geijer, Runeberg och Rydberg. I 
ston sett överensstämmer dessa fyra namn med den "yngre" litteratur (littera
turen efter 1809). som MLF ansåg skulle vara huvudföremålet i skolans litte
raturundervisning. Detta förstärks av att man inom MLF ansåg att enbart de 
betydelsefullaste författarna skulle ägnas skolans uppmär~mhet 
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Koncentrationen av intresset till denna kanon ledde i sin tur till "föråld
ring". Det finns indikationer på att den nya, verklighetsinriktade litteraturen 
(åttio- och tiotalet) hade svårt att göra sig gällande i undervisningen under ti
den fram till andra världskriget Strindberg behandlas först och främst i sam
band med Mäster Olof, ett verk som ses som en idealists kamp mot verklig
heten. Att den verklighetsinriktade litteraturens portföre är av det tröga slaget, 
belyses av det omdöme Josua Mjöberg (som kom att bli en av de ledande 
krafterna inom MLF) ger Strindberg i sin Svensk litteraturhistoria för den 
högre undervisningen (1927): 

Det är endast en del av Strindbergs omfattande alstring, som från konst
närlig synpunkt kan anses stå högt. Flertalet av hans dramer, särskilt de 
senare, mattas av i de senare akterna. Han anmärkte själv pä äldre dagar, 
att han tröttnade efter första akten. Bristen i hans verk beror pd en brist i 
hans personlighet [kurs här]. Han är en lynnesmänniska och saknar hu
man behärskning. Han är barn av en jäktande, famlande och fridlös tids
ålder, och denna avspeglar sig i hans verk. 

Som pe.dagogisk kontrast kan man anföra det omdöme en sentida litteraturhis
toria ger Strindberg (Hans Lindström, 1972): 

Det var i utlandet man först upplåckte, hur banbrytande Strindbergs senare 
[kurs här] författarskap var. Särskilt i Tyskland och Amerika började man 
spela hans verk och tillerldl.nna honom rangen som det expressionistiska 
dramats store föregångare. För världslitteraturen är hans betydelse stor -
för vår egen litteratur omätlig. 

Mitt syfte med att ställa dessa båda uualanden bredvid varandra är inte au visa 
hur "fel" tidigare generationer bedömt Strindberg. Syftet är däremot att ge ex
empel pä hur, pä vilka sätt, olika generationer knyter betydelser till litteratur 
och författare. Det tycks ju som den strävan mot en "personlighetsdanande" 
litteraturanvändning, som ovan påvisats, hos Josua Mjöberg slår igenom vid 
beskrivningen av Strindbergs liv och verk. Strindbergs verk saknar den episka 
ro och höga idealitet, som litteraturundervisningen skall bygga på, därav om
dömet. 

En fräga man kan ställa sig är i vilken grad de bäda omdömena speglar oli
ka sätt att läsa litteratur? Om man rätt skall kunna karakterisera olika epokers 
sätt att närma sig litteraturen, dvs enligt vilka nonner läsningen styrs, måste 
man ge dessa en mängdimensionell och nyanserad beskrivning, vilket sällan 
ryms inom en och samma undersökning. För det första mäste man vara klar 
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över vilken samhållsgrupperings lä.snormer man avser att beskriva och för det 
andra förhåller det sig så, att det under en epok inte bara är en läsnorm som är 
allenarådande. Snarare är det så, att olika arter av nonner i olika grad sätter sin 
prägel på litteraturbruket vid en viss tidpunkt Då föreliggande framställning i 
första hand inte är en vetenskaplig dokumentation utan en resonerande pre
sentation av ett synsätt på litteraturundervisningens utveckling, kommer jag 
alt uppehålla mig vid ett begränsat antal läsnonner. I och med att fram
ställningen hittills tämligen omfattande beskrivit undervisningens nyhuma
nistiska dimension, är det naturligt att ta sin utgångspunkt i de nonner som 
kan spåras i detta förhållningssätt. 

I citatet ovan av Mjöberg märktes en ovilja mot den nya tid som Strind
berg var ett barn av. Den stod för materialism och utilism i stället för idea
lism. Den författare i Sverige som kraftfullast gjorde motstånd mot materia
lismen och tog ställning för en religiös idealism var Viktor Rydberg. Att han 
upptogs i skolans nyhumanistiska kanon är därför hell naturligt. Inlednings
vis upptas Rydbergs samlade produktion i undervisningen. Man läser och dis
kuterar både hans vetenskapliga och skönlitterära produktion, prosan anses 
lika skön som lyriken. I nutida Rydbergstillägnelse anses prosan oftast som 
tung och mindre skön och endast lyriken ha konstnärligt värde. Av enskilda 
verk - förutom Tomten - är det i princip endast Den nya Grouesången som 
diskuteras i skolorna. Att en omsvängning ägt rum är uppenbart. I detta av
snitt skall jag följa den tolkningstradition av Rydberg som jag anser att sko
lan upprätthåller åuninstone fram till 50-talet Denna skall karakteriseras som 
idealistisk. Inom denna tradition skall dock vissa förändringar uppmärk
sammas. Jag kommer att exemplifiera mitt resonemang med hur Den nya 
Grottesången tolkats vid olika tidpunkter och i olika sammanhang. 

ii 

Den nya Grottesången var en av dikterna i Dikter som ulkom 1891. Här finns 
tyvärr inte utrymme för någon redogörelse för hur den samtida kritiken emot
tog dikten. Olle Holmberg skriver dock i sin kända studie Viktor Rydbergs 
lyrik (1935): "Den konst med vilken dikten är skriven är så stor och var vid 
dess tillkomsttid så ny och djärv att den till en början på många tycks ha ut
gjort ett hinder för tillägnandet." Det är först senare generationer som ansett 
den vara diktarens största verk, säger Holmberg vidare. 

Senare forskning har betonat de ironiska och tvetydiga inslagen i diktens 
komposition. Dess fragmentariska uppbyggnad med olika perspektiv (Ahas
verus', slavens, kanslem-mammonsprästens och berättarens) och stilgrepp 
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(prosa, sång, predikan, bön osv), ger upphov till svårigheter vid tolkningen 
av dikten. Var finns Rydberg i texten? Är dikten en social pamflett eller en 
fllosofisk idealists sista skri över en av materialism präglad samtid? Frågorna 
visar au verket är "öppet" för ett flertal tolkningar, var och en av dem adekvat 
utifrån sin utgångspunkt. 

Ser man till diktens tolkningshistoria, kan man - något förenklat - tala om 
två läsarter. Den första av dessa betonar efterordet och anser att del är Rydberg 
som talar där. Enligt denna läsart, som fortsättningsvis kallas den filosofiska 
läsarten, angriper Rydberg i Den nya Grottesången först och främst de nya 
tankegångarna, de materilistiska strömningarna i det sena 1800-talet. En 
konsekvens av dessa åskådningar, kanske deras värsta, är industrialismen. 
Grottekvarnen ses som en symbol för industrialismen. 

Den andra tolkningstraditionen, som fonsättningsvis kallas den sociala 
läsarten, ser inte dikten främst som ett ifrågasäuande av industrialismen och 
materialismen. Här betonas i stället diktens funktion som en symbol för de 
följder som ett dåligt inrättat samhällssystem får till resultat. Vinstintresset 
som sådant är icke ont, utan vad som är ont är den sneda fördelningen mellan 
arbete och belöning. Den sociala läsarten bortser gärna från Rydbergs inten
tion och säger sig se till vad som står i dikten. Den första verbaliserade tolk
ningen inom denna tradition torde Hjalmar Brantings vara. Han skriver 
(1892): 

Socialismens litteratur har visat upp hur det över maskinen förfogande 
kaptitalet i sin jakt efter vinst söker fram åt sig det billigaste, minst 
motståndskraftiga arbetsmaterialet, hänsynslöst slår sönder det patriar
kaliska systemet med en familjeförsörjare, och i stället avspisar för sam
ma lön, det nätt och jämt tillräckliga för att leva, hela arbetarfamiljens, 
mannens, hustruns och barnens arbete. "Grottesångens" första dikter 
skildra denna brutala upp- och utsugning av förut skonade arbetskrafts
möjligheter; de äro en poetisk omskrivning av trettonde kapitlet i Marx' 
"Kapitalet". 

Till denna sociala läsart sluter sig senare bl a Victor Svanberg, Per Meurling 
och Hans 0 Granlid. Här bör också nämnas den tolkning Ernst Wigfors läm
nar i Minnen (1950). 

Det bör sägas att dessa två tolkningstraditioner i sin renodlade fonn är kon
struktioner. Olika tolkningar ansluter mer eller mindre till någon av dem och 
kan rymma inslag från dem båda på en och samma gång. 

Hur ser då skolans tolkning av denna centrala Viktor Rydbergsdikt ut? Ti
digare nämndes att Rydberg var ett centralt namn i en nyhumanistisk kanon. 
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Hur påverkar detta tolkningen av dikten och kan man genom att följa dess 
tolkningshistoria, dvs följa de sätt genom vilka dikten ges betydelse, lära sig 
något om skolans liuerära norm. 

iii 

En väg till kunskap om i vilken riktning verksamheten i skolan gått är läro
medlen. Så även i detta fall. I detta avsnitt skall de i skolan mest förekom
mande litteraturhistoriska handböckerna undersökas. Vilka tolkningar av Den 
nya Grottesången föreslår de? 

Det mest spridda arbetet var inledningsvis Richard Steffens Svensk litte
raturhistoria för den högre elementarundervisningen (första upplagan 1904). 
1927 utgav Josua Mjöberg en litteraturhistoria, som följdes upp av en serie 
nya upplagor. 1935 utkom den första upplagan av Hjalmar Alvings Svensk 
litteraturhistoria. Det är kring dessa handböcker för den högre undervisningen 
mitt intresse närmast kommer att cirkla. 

I första upplagan av sin litteraturhistoria (1904) ser Steffen Viktor Rydberg 
som den idealistiska diktarskolans främste representant Den nya Grottesången 
omnämns bara som en av de dikter som ingick i Nya dikter (1891). Om det 
rydbergska författarskapet i sin helhet säger Steffen: 

Han är en siare, som i upphöjda ordalag tolkar sina syner och sina djup
sinniga reflexioner över mänsklighetens stora spörsmål. Han förkunnar en 
harmonisk förening av hellensk skönhet och kristlig mildhet. Hans förfat
tarskap visar ädel hann över det lumpna och låga. Vers och prosa äger en 
klar och fulländad skönhet 

Någon direkt tolkning av Den nya Grottesången verbaliseras inte (troligen 
låg dess utgivande för nära i tiden). Däremot gavs tydliga anvisningar om 
Rydbergs rang i det tidiga 1900-talet. Steffen poängterar även den svenska 
nyhumanismens signum, föreningen mellan antikt och kristet. I nästföljande 
upplaga (1907) består denna skrivning. I utgåvan 1917 har dock nya formu
leringar influtit. Även nu framstår Rydberg som en siare, men 

Även han kan taga som ämne för sin dikt tidens lyten och sociala miss
förhållanden. I Den nya Grottesdngen gisslar han med glödande harm värt 
samhälles brutala mammansdyrkan. Men i det hela har han en ljus och 
förhoppningsfull syn på mänskligheten, åt vars evighetslängttln och evig
hetshopp han i profetiska syner ger ett märkligt uttryck. 



40 

Den profetiske siaren tillåLS här ha ögon för sin samtid. Enligt Steffen är före
målet för angrepp i Den nya Grottesången samhällets penninghunger. I utgå
van 1932 preciseras beskrivningen av Rydbergs engagemang i samtiden. 

För den frambrytande naturalismen och den materialistiskt färgade socia
lismen hade han inga sympatier. Även han kan dock taga som ämne för 
sin dikt tidens lyten och sociala missförhållanden. I Den nya Grotte
sdngen, vartill uppslaget hämtats från en fornnordisk myt, behandlad i en 
eddasång, gisslar han med glödande harm vårt samhälles brutala marn
monsdyrkan. 

Diktens sociala innehåll kommenteras således, men tydligt påpekas att männi
skans penninghunger är det ondas ursprung. 

1927 utkommer Josua Mjöbergs liueraturhistoria. Här lever i viss mån 
fortfarande Rydberg som siargestalt kvar. Trots samtidens utseende, håller han 
för sin inre syn idealen levande. I Mjöbergs tolkning finns dock ansatser be
släktade med den sociala läsarten 

Särskilt märklig är Den nya Grottesdngen, ett smärtans skri över det o
barmhärtiga utsugandet av arbetarnas, även kvinnornas och barnens kraf
ter, vartill den samtida industrialismen gjort sig skyldig, och den ekono
miska tävlingskampens förhärdande verkningar. Roten till denna olyckliga 
utveckling fann han ligga i penninghungern, alltså ytterst i materialis
men. 

I de utdrag som hittills behandlats görs ingen koppling till 1800-t.alets ideo
logier. Må så vara, tycks Steffens och Mjöbergs antaganden vara, au Rydberg 
behandlar sociala problem, men dessa utgör i huvudsak utgångspunkter för nå
got viktigare, nämligen hans analys av den mänskliga karaktären och samti
dens förfall. Grotteproblemet är inget politiskt fördelningsproblem utan en 
fråga om den mänskliga penninghungerns och den materialistiska världs
åskådningens yttersta konsekvenser. 

Hos Alving (1935) återfinns en distans mellan beskrivaren och föremålet 
för beskrivning. Rydberg sätts här in i ett idehistoriskt sammanhang och be
skrivs i sin samhällsuppfattning som liberal. Bl a med Den nya Grottesången 
framslår Rydbergs som en tidsdiktare, skriver Alving. 
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I Rydbergs dikt är grottekvamen en symbol för industrialismen, som ska
par rikedom åt de få och ödelägger livet för de många. [ ... ] Den nya Grot
tesången är präglad av en alltigenom mörk syn på samhällsutvecklingen. 

Där Steffen måhända brister beträffande distansen till det idealistiska innehållet 
i Rydbergs diktning, brister Alving vis-a-vis Rydbergs liberalism, när han 
skriver att sången ger "uttryck för liberalismens ädJaste patos". 

1949 utges Alvings litteraturhistoria i en omarbetad upplaga. Omarbet
ningen utfördes av Gudmar Hasselberg. Här tycks tolkningen av dikten ligga 
någonstans mellan en filosofisk och en social dito. Man behåller skrivningen 
från föregående upplaga om att Grotte är symbol för industrialismen, som gör 
några fA rika rikare men desto fler fattiga fattigare, men tillägger: 

Rydbergs dikt är en av harm och bitterhet präglad straff sång över den prak
tiska materialism, som tar sig uttryck i arbetsgivarnas hänsynslösa ut
nyttjande av arbetskraften ("gör med minsta kraftförslösning I guld av 
muskelenergi"). 

Han påpekar också, att Rydberg i ett efterord bestämt tog avstånd från socia
lismen. 

Som ett sentida exempel på tolkningar av Den nya Grottesången, väljer jag 
en ur floran av handböcker (Hans Lindström, Litteraturhistoria, 1972). Den i 
samlingen Dikter från 1891 mest framstående dikten är, enligt Lindström, 
Den nya Grottesången (en av Rydbergs största dikter). 

Motivet[ ... ] har Rydberg hämtat från den fornisländska dikten om jätte
kvinnorna Fenja och Menja. Men Rydbergs dikt är ingen myt utan en so
cial tendensdikt, den mest upprörda och upprörande vår litteratur äger. 
Kvarnen symboliserar industrialismen, och jättekvinnornas roll övertas av 
de förslavade arbetamlassoma. 

I strofer som skälver av vrede och hat går diktaren till rätta med arbets
givarnas hänsynslösa rovdrift, framför allt med barnens slaveri i fabrikerna 
och med den djävulska uppfinning, som kanslern-mammonsprästen ger 
namnet konkurrens. 

Här har reservationerna beträffande Rydbergs sociala patos' ideologiska hem
vist tonats ner. Det är inte industrialismen som sådan som hotar mänsk
ligheten, snarare är det dess hantlangare som hotar arbetarna. 
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Jag är starkt medveten om au vad jag här beskrivit är några läromedelsförfat
tares syn på och tolkning av Den nya Grottesången. Alla slutsatser om hur 
undervisningen gestaltat sig och vilka föreställningar som där traderats måste 
därför begränsas. Men om man försökte sig på en sammanfattning i all för
siktighet, vore det lämpligt att den nämnde följande: I seklets inledning be
tonas Den nya Grottesångens betydelse som ett angrepp på materialismen. 
Industrin och - om den nämns - kapitalismen utgör ett hot för mänskligheten, 
inte för arbetarna. Samtidigt betonas grottekvamens roll som symbol för 
människornas inneboende egoism och snikenhet. I och med Alvings arbete 
betonas det sociala i dikten, att det är arbetsgivarna som utnyttjar arbetarna, 
vilket dock inte får tolkas som att Rydberg är bekännande socialist. I senare 
skolböcker verbaliseras diktens sociala tendens allt tydligare, här exemplifierat 
med Lindström. 

I nästa avsnitt skall ett försök att komma den konkreta gestaltningen av 
Rydbergstolkningen i skolan närmare göras. Min förhoppning är att detta 
försök skall ge en befruktande sidobelysning åt de resultat som hittills nåtts. 

lV 

I en undersökning av de "tolkningsmönster" som präglat svensk litteraturun
dervisning 1865-1968 arbetar jag bl a med abiturientuppsatser från student
examen (modersmålet) som källmaterial. De ämnen som givits under denna 
långa tidsperiod är av olika art och omfång; jag koncentrerar mig enbart på 
dem som rör litteratur. Bland dessa förekommer ett mindre antal ämnen som i 
olika avseenden rör Viktor Rydberg och Den nya Grottesången. Jag skall i 
detta avsnitt med hjälp av innehållet i dessa uppsatser försöka belysa den 
övergripande frågeställningen - hur har "skolan" tolkat Viktor Rydberg - i ett 
elevperspektiv. 

Detta med "elevperspektiv" måste uppfattas med en viss reservation. Syftet 
med att undersöka uppsatserna är inte att avtäcka "vad eleverna egentligen 
tyckte om Rydberg" eller liknande frågeställningar. Mitt intresse är i första 
hand kultursociologiskt och elevperspektivet används i ett speciellt syfte, 
nämligen för att se vilka föreställningar om och attityder gentemot littera
turen, som sanktioneras av kulturen (vars företrädare lärarna här antas vara). I 
uppsatserna "bekräftar" eleverna de föreställningar och attityder, som delgivits 
dem i undervisningen. Enligt detta synsätt utgör uppsatsskrivningen således 
en "kontrollstation" i den litterära traderingsprocessen. De föreställningar och 
attityder som avtäcks i uppsatserna kan därför antas ha hög kulturell legitimi
tet, för att hänfalla åt kultursociologisk jargong. 
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Våren 1905 gavs uppsatsämnet "Viktor Rydbergs 'Den nya Grottesången"', 
ett ämne som gjort för vårt kunskapsintresse. Går det att finna några tendenser 
i de tolkningar som görs av dikten? 

En manlig abiturient vid Hvitfeldtska läroverket i Göteborg inleder sin 
uppsats med att påpeka, att "Viktor Rydberg är en af de ädlaste och renaste 
gestalter, vår litteraturhistoria har att uppvisa." Hans dikter är formsköna och 
har "ett tankedjup och en klarhet som ställa dem bland de främsta alstren af 
svensk lyrik." Om Den nya Grottesången heter det 

"Den nya Grottesången" är ett av ädel harm genomandadt inl!lgg mot 
människokraftens utnyttjande i industriens tjänst. Den skildrar, hurusom 
de för sitt bröd trälande arbetame förtrycks och förtrampas under kung 
Mammans tyranniserande herravälde. 

Ordet "arbetarne" kan tyda på att abiturienten i sin tolkning gör en koppling 
till "verkligheten" och att tolkningen därmed skulle kunna ses som en variant 
av den sociala läsarten. Mot detta talar att det "onda" utgörs av den mytolo
giserande abstraktionen "kung Mammon". Vidare beskriver abiturienten inte 
Rydberg som en socialt analyserande tänkare utan som den medlidande skal
den. Denna dikt, skriver han avslutningsvis, "skall i vår litteratur alltid stå 
som ett af de främsta inl!lggen för rätt och sanning, ett kraftigt ord, fritt och 
öppet uttaladt af en ljusets son", något som tyder på en idealistisk uppfatt
ning. 

En manlig abiturient i Skara framför en besläktad tolkning: 

Så, menar skalden, ter sig den moderna industrialismen. Men, kan man 
fråga sig, hvilka ära de, som gä vid Grottekvamens dragstång och där få 
låta sina lif? Månne endast de s.k. kroppsarbetarne? [ ... ] Arbetsköpare 
som arbetssäljare drifvas om hvarandra in i kvarnens svänghjul och stupa 
där[ ... ]. 'Uppsyningsmännen' är i själfa verket ej mera lyckligt lottade än 
'trälame'. 

Här drivs till sin spets uppfattningen att industrialismen hotar mänskligheten. 
Grottekvarnen slukar likväl arbetare som arbetsgivare. Den filosofiska läsarten 
förstärks av abiturientens beskrivning av socialismen som en falsk lära, då 
denna är baserad på egoism och därmed för arbetaren från Gud 

En variant på detta tema återfinns i en uppsats skriven av en abiturient vid 
Katedralskolan i Linköping. Här sticker "verkligheten" fram till en del. Det 
hela lindas dock in i en religiös-idealistisk hållning. 
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Det är den stora "sociala frågan", som V Rydberg i "Grottesången" 
poetiskt framslllller. Den allra mörkaste skildring af arbetsklassens nöd 
kan ej göra ett mäktigare intryck än den, som lämnats oss i framställ
ningen af Frodes trälar. Vi se där, huru män, kvinnor och barn, deras 
kraft, ja, till och med deras lif offras för att tillfredsställa Frodes och 
fogdarnas snikna åtrå efter guld och rikedom, hurusom guldet och 
jäktandet att vinna detta till den grad salt sitt insegel på tiden, att det 
tillbeds som världens Gud. [ ... ] 

Träffande är V. Rydbergs framställning, men man måste dock erkänna, 
att han i vissa stycken gjort sig skyldig till öfverdrifter. Emellertid var 
hans af sikt ej att lämna en utförlig behandling af det sociala spörsmålet, 
utan att visa det krassa, det förnedrande i den materialistiska uppfauning, 
som alltför ofta ger sig tillkänna 

Inte nog med att abiturienten avslutningsvis betonar Rydbergs filosofiska 
syfte med dikten, de delar av dikten som kan ses som en beslcri vning av 
verkliga sociala förhållanden, anses dessutom som överdrivna. 

I en annan uppsats från Linköping betonas de mytologiskt apokalyptiska 
stämningarna i dikten, vilka gör den till ett anatema över marnmonskulten. 

Huru sagan om Grotte slutar, veta vi ej, ty den pågår ännu alltjämt. Skall 
det någonsin lyckas på det ena eller andra säUet i någon mån hejda detta 
vidunder? Eller skola - och många tecken tyda i våra dagar därpå - skola 
slafarna, som i den gamla sagan, en gång tröttna att drifva på Grotte
kvamen, tills den störtar tillsammans och begrafver en värld under sina 
spillror? 

Grottekvamen hotar inte arbetarna i första hand utan "världen", om de förra 
inte orkar fortsätta siu arbete. 

Av de Rydbergsuppsatser från 1905 som jag undersökt är alla utom en av 
det här slaget, dvs de kan kategoriseras som filosofiska tolkningar enligt den 
definition som gavs ovan. En uppsats bryter dock av från mönstret. Upp
satsen är skriven av en manlig abiturient i Växjö. Inledningen följer mönstret 
från de tidigare citerade uppsatserna. "Grouesången är en sång om människor
na, om deras snikenhet, deras sträfvan efter guld. Den ena människan trampar 
utan förbarmande ned den andra för att vinna en tillfällig fördel." Det är en 
berättelse om kallblodighet och grymhet, ty vad den ene samlar tillfaller en 
annan. "Men så har det alltid varit", fortsäller abiturienten, "och det skall väl 
så äfven förbli". Det som inleds som en iaktcagelse om människonaturen gli-



45 

der över i en betraktelse över fördelningen av de frukter arbetet ger. Därefter 
öppnas tolkningen för konkreta företeelser i samtiden: 

Sången är äfven riktad mot de bestående förhållandena. Den påvisar, huru 
jämmerlig arbetames ställning är, huru de slita och släpa i sitt anletes 
svett, endast för att deras arbetsgifvare måtte blifva ännu rikare. Deras 
böner om en förbätttad ställning klinga ohörda, deras knot tystas af ett 
slag med piskan. "Ingen förbättring i deras ställning, ingen lindring i 
deras arbete, ty därpå skulle ju vi förlora Låt dem plågas; det angår ej oss; 
de äro våra slafvar, vi har rätt att göra med dem, som vi vilja", så ljuder 
det enstämmigt frän de rikes led. Men må de akta sig: den dag kan 
komma, då de bittert fär umgälla, hvad de brutit 

Här nämns inte något om "Rydbergs" reservationer i efterordet I stället byggs 
en stämningsfull bild av de rådande förhållandena upp, en bild som i sitt stäm
ningsläge påminner om det tal snickaren i Vita bergen levererar fruar Roman 
och Falk i Strindbergs Röda rummet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att de uppsatser som skrevs 1905 i stort 
ger Den nya grottesångcn en filosofisk tolkning. Man väljer att betrakta 
Ahasverus' ord i efterordet som Rydbergs egna och betonar hans avstånds
tagande från den socialistiska ideologin. I allmänhet ses industrin som ett hot 
mot mänskligheten. Att dikten även grundar sig på iakttagelser av hur indu
strin som arbetsplats utgör ett hot mot arbetarna, barn och kvinnor betonas i 
mindre grad. En uppsats avviker dock från detta mönster. 

Våren 1929 ges ett översiktligt Rydbergsämne. I allmänhet betraktas Ryd
berg i dessa uppsatser mer som liberal än som siare och profet. Som gestalt 
befinner han sig närmare sinnevärlden än idevärlden. Vilka betydelser ges då 
Den nya Grottesången? En manlig Linköpingsabiturient skriver: 

Rydberg är liberal ej blott i religiöst utan även i social-politiskt avseende. 
Hans mest betydande inlägg pä detta område är "Nya Grouesången", där 
han vänder sig mot industrialismen och dess upprörande missförhållanden. 

En annan abiturient skriver: 

Rydbergs stl1rsta liberala stridsskrift är emellertid "Den nya Grotte
sången". I denna visar skalden vilket fördärv för samhället industtialismen 
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är. På ett målande sätt skildrar Rydberg mammans makt över männi
skorna och de följder, som den för med sig. Han angriper även socialis
men, vars läror han i högsta grad ogillade. Han anser, att de nödvändigt 
måste föra till att de svaga, då de kommit till makten, i sin tur bliva 
förtryckare. 

I jämförelse med huvuddelen av uppsatserna 1905 är den enda förändringen 
den, att idealisten blivit liberal. Grotte ses även här som ett allmänmänskligt 
problem och det är industrialismen som sådan som utgör det största hotet. 

Avslutningsvis vill jag beröra de uppsatser som skrevs vårterminen 1952. Här 
var uppgiften att utreda varför 1891 utgör ett märkesår i litteraturhistorien. 
Eftersom den diktsamling i vilken Den nya Grottesången ingår utkom 1891, 
berörs dikten i några av de uppsatser jag läst 

En kvinnlig abiturient skriver: 

En ljungande protest mot industrialismen innehåller dikten "Grottesång
en", byggd på en gammal saga. Kung Frode är, enligt Rydberg, männi
skan som sämst, penninglysten och sniken. Kung Frode sitter enväldigL 
på sin tron, och kvarnens produktion ökar han genom att "mata" den med 
barn och kvinnor, genom att aldrig låta den vila. genom att göra guld av 
muskelstyrka. Rydbergs medkänsla för de svaga i samhället kommer här 
till uttryck. 

Industrialismen ses som ond i sig och Rydbergs engagemang bygger främst 
på medkänsla och inte analys. En annan kvinnlig abiturient varierar detta 
tema, men betonar det allmänmänskliga: 

[Rydberg] angrep bl. a. i sin Grottesång den fortskridande industrialismen 
och påvisade dess förbannelse, och han ställde öppet frågan, om männi
skorna kunde behärska de makter, de själva släppt lösa. 

I några andra uppsatser omtalas dikten som en social dikL. Rydbergs "kritik 
riktar sig mot den [ ... ] uppblomsi.rande industriens hänsynslösa utnyttjande av 
inte bara män utan även kvinnor och barn", heter det exempelvis i en uppsats. 
Dessa iakttagelser är dock för få för att det skall vara möjligt att tala om en 
social läsarts dominans i materialet 

Det tycks således som om skolan mellan 1905 och 1952 - om man 
enbart tar hänsyn till innehållet i de här relaterade uppsatserna - vidmakthållit 
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en vad som här kallatsfilosofisk läsart av Den nya Grottesången. /nom denna 
läsart kan dock en viss förskjutning från betonandet av det antimaterialistiska 
till det allmänmänskliga noteras. Av den alternativa läsarten, den som kallats 
den so- ciala, syns inte mycket i uppsatsmaterialet. Vid genomgången av de 
mest an- vända litteraturhistoriska handböckerna noterades att dessa med tiden 
i ökande grad förde fram den sociala läsarten. I uppsatserna är inte någon 
parallell skönjbar, förutom i det att Rydberg från och med 1932 etiketteras 
som liberal och inte som "den siste idealisten". Vad som här påtalats skulle 
kunna vara en indikation pä, att i den faktiska traderingen av läsarter betonades 
den filoso- fiska så starkt att den överskuggade diktens andra 
tolkningsmöjligheter. Kan detta ges någon form av förklaring? 

Erinrar vi oss vad som sades tidigare om sambandet mellan litteraturunder
visningens vad och hur (som till viss del även är dessvarför), går det att nå 
fram till en möjlig förklaring. Att denfilosofiska läsarten givits företräde i 
undervisningen skulle kunna förklaras av, att lärarna i de här aktuella skolorna 
förstått sin och litteraturens uppgift enligt det nyhumanistiska program, som 
jag redovisade i föregående kapitel. Om man ständigt betonar att litteraturen 
till sin karaktär är evig, att den ägnar sig ät de eviga frågorna, att den är "all
mänmänsklig" och därigenom utgör det bästa medlet för elevernas utbildning 
till människor, är det ganska naturligt att litteratur som "bekräftar" denna 
åskådning har det kvantitativa företrädet i undervisningen. Och i de fall där lit
teraturen inte entydigt kan tolkas enligt detta schema, så som fallet tycks vara 
med Den nya Grottesången, "rekommenderas" den läsart som minst strider 
mot den för undervisningen grundläggande definitionen av litteratur. 

Denna förklaring får tillsvidare uppfattas som en tentativ hypotes. Att 
"bevisa" dess riktighet skulle kräva långt större utrymme än vad som här står 
till mitt förfogande. Vad jag förhoppningsvis visat är på vilket säu även 
läsarter kan traderas i undervisningen, på vilket sätt läsningen, dvs hur är 
beroende av vad som betecknas som litteratur. 
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