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Inledning 

Att lära sig något är betydligt lättare, eller över huvud taget möjligt, om man kan se poängen 

med det man gör. Ny kunskap blir levande och användbar när individen som lär sig upplever 

personligt engagemang och personlig nytta av den. Det här är en grundtanke som både 

pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning understryker och som i mångt och mycket präglar 

nuvarande läro- och kursplaner. 

 I verkliga klassrum har subjektiv relevans inte alltid fått samma självklara utrymme och 

det har förmodligen flera orsaker. En är med största sannolikhet att det här med subjektiv 

relevans helt enkelt är komplext. Sätten att förhålla sig till ett ämne – i det här fallet 

svenska/litteratur och historia – är i princip lika många som det finns individer. Inte desto 

mindre framstår det som grundläggande att som blivande lärare försöka reda ut hur, när och 

varför historia och litteratur framstår som relevant för människor. 

 Utgångspunkten i det här arbetet är med andra ord ämnesdidaktisk. I didaktikens centrum 

står, brukar man formulera det, en rad frågor om hur, vad, varför, av och för vem 

undervisning sker eller bör ske. Vad är det man ska lära sig? Varför ska man lära sig det? Hur 

ska det gå till?
1
 Till de här frågorna förhåller sig respektive ämnesdidaktiskt fält, 

historiedidaktik och litteraturdidaktik, lite olika. Mellan dem finns både likheter och 

skillnader som skulle kunna bidra till förståelse av hur kunskap framstår som just subjektivt 

relevant. 

 

Bakgrund: subjektiv relevans, litteratur och historia 

Innan jag går in på det konkreta syftet med det här arbetet ska jag kort teckna en bakgrund till 

valet av ämne. Den ligger för det första i upplevelsen av en diskrepans mellan å ena sidan de 

pedagogiska grundtankar som vi mött under lärarutbildningen på universitetet och å den andra 

det som brukar kallas klassrumsverkligheter, både på den verksamhetsförlagda utbildningen 

och i egna erfarenheter som elev. Den uppfattningen har också förstärkts av ett antal 

ämnesdidaktiska undersökningar som kommer att tas upp längre fram i det här arbetet. 

 De pedagogiska tankegångar jag syftar på har framför allt att göra med lärandets sociala 

natur. Att kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang slår exempelvis Ingrid Carlgren fast i 

Skolverkets Bildning och kunskap. Det betyder att kunskap är nära knutet till olika perspektiv 

och värderingar, att det inte finns en enda och evig kunskap, utan att vad som definieras som 

                                                           
1
 Se t ex Werner Jank och Hilbert Meyer (1997), ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori”, Didaktik (red Michael 

Uljens), Lund: Studentlitteratur, s 17f. 
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kunskap ser olika ut i olika tider och på olika platser.
2
 Enligt det sociokulturella perspektivet 

finns kunskaperna, skriver Roger Säljö i Lärande i praktiken, ”inte hos objekten eller 

händelserna i sig, utan i våra beskrivningar och analyser – det vill säga i våra diskurser om 

dem. Och de är inte så lätta att upptäcka på egen hand.”
3
 Istället socialiseras vi, ”föds in i och 

utvecklas inom ramen för samspel med andra människor”.
4
 Den tanken speglas i det 

Fuglestad kallar den processorienterade undervisningskulturen, där kunskap (till skillnad från 

i den produktorienterade undervisningskulturen, där kunskap ses som något givet som relativt 

oproblematiskt kan överföras från läraren till de passivt mottagande eleverna) produceras i ett 

samspel deltagarna emellan.
5
 

 Med den här processorienterade, sociokulturella synen på lärande blir det möjligt och 

nödvändigt att ta med elevernas utgångspunkter, kunskaper och intressen, i beräkningen. Där 

finns en koppling till Lev Vygotskijs begrepp ”elevens närmaste utvecklingszon”
6
, skillnaden 

mellan vad vi kan på egen hand och vad vi kan tillsammans med andra. I den zonen finns 

potentialen att lära sig, eller, med Säljös ord: ”I våra nuvarande kunskaper finns således andra 

kunskaper och insikter latenta”.
7
 Ur det perspektivet blir öppenheten för elevernas 

föreställningar, kompetenser och intressen – med andra ord hur något blir subjektivt relevant 

för dem – en grundläggande faktor i lärandet. 

 Den andra utgångspunkten för det här arbetet har helt enkelt att göra med mina 

undervisningsämnen, historia och svenska/litteratur, och deras många beröringspunkter. Både 

i läsningen av kursplaner och av ämnesdidaktiska studier och handböcker har jag slagits av 

olika typer av likheter och potentiella kontaktytor ämnena emellan. 

 Både historia och svenska/litteratur är humanistiska ämnen med starka ämnestraditioner. 

Oavsett gällande kursplan tycks det finnas någon sorts grundföreställning om vilka typer av 

personer, händelser och företeelser som är värda att uppmärksamma (Strindberg, Gustav 

Vasa, det antika dramat, andra världskriget, och så vidare). Samtidigt har båda, åtminstone på 

pappret, genomgått stora förändringar de senaste decennierna. Magnus Persson, som skriver 

om ”litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen” i Varför läsa litteratur?, 

beskriver där den ”kulturalisering” som han menar präglar skolans styrdokument överlag. 

                                                           
2
 Inger Carlgren, (2003), ”Kunskap och lärande”, Bildning och kunskap. Särtryck ur Skola för bildning, 

Stockholm: Skolverket, s 27ff. 
3
 Roger Säljö (2008), Lärande i praktiken, Stockholm: Norstedts akademiska, s 63. 

4
 Säljö (2008), s 66. 

5
 Otto Laurits Fuglestad (1999), Pedagogiska processer, Lund: Studentlitteratur, s 71f. 

6
 Olika forskare benämner Vygotskijs begrepp lite olika, som närmaste utvecklingszon, proximal utvecklingszon, 

zone of proximal development, ZOPED eller ZPD. Se t ex Säljö (2000), s 120. 
7
 Säljö (2008), s 120ff. 
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 I en genomgång av kursplanerna hittar Persson minst femtio olika varianter och 

sammansättningar av ordet ”kultur”. Alla ämnen anses på något sätt bestå av kultur och 

medverka i överföringen av ett ganska diffust kulturarv (vilket? vems?). Denna kulturella 

vändning betonar subjektivitet, relativitet, individualism och tolkning och är med andra ord en 

ganska typiskt postmodern företeelse med identitetspolitik och frågor om mångkulturalitet i 

centrum. Det breddade kulturbegreppet kan ses som uttryck för en vilja att inkludera och 

demokratisera, menar Persson, men riskerar också att osynliggöra inbyggda hierarkier och 

motsättningar, inte minst eftersom tidigare framträdande konfliktperspektiv på samhället – här 

jämför Persson framför allt med styrdokumenten från 1980 – i läro- och kursplanerna från 

1994 har ersatts av en ökad individcentrering.
8
 

 Att individens användning och nytta av respektive ämne – med andra ord subjektiv 

relevans – tilldelas en central plats i mina båda kursplaner är inte svårt att se. Dessutom finns 

likheter mellan gymnasiets svensk- och historieämnen vad gäller det vidgade textbegreppet – 

ännu en potentiellt demokratiserande breddning där text förutom traditionella skriftspråkliga 

medier kan vara även exempelvis bildbaserade, muntliga och digitala – och 

informationshantering, kritiskt granskande och värdering, kontextualisering och framför allt 

ämnenas funktioner som verktyg för elevernas personliga och samhälleliga utveckling. 

 Svenskan syftar, enligt kursplanen, ”till att hos eleverna stärka den personliga och 

kulturella identiteten, att utveckla tänkandet, kreativiteten och förmåga till analys och 

ställningstagande”. Syftesbeskrivningen poängterar särskilt språkets betydelse för ”den 

personliga identiteten och för samhörigheten mellan människor”, liksom språkets och 

litteraturens betydelse för ”[d]en kulturella identiteten”. Kultur kan ”bidra till mognad och 

personlig utveckling” och eleven ska ges möjlighet ”att ta del av och ta ställning till 

kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter”, 

liksom att utveckla ”förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt och historiskt 

sammanhang”. ”Att läsa, skriva, tala, se och lyssna”, heter det under ”Ämnets karaktär och 

uppbyggnad”, ”blir meningsfullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, 

framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisningen”. För grundkursen, Svenska 

A, betonas särskilt ”[l]äsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det 

allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider”.
9
 

 Historieundervisningen å sin sida ska ”skapa sammanhang och bakgrund för individer och 

samhällen” och ge eleven ”perspektiv på den egna personen. Därmed stärks även den egna 

                                                           
8
 Magnus Persson (2007), Varför läsa litteratur?, Lund: Studentlitteratur, s 28-61. 

9
 Kursplanen i svenska för gymnasiet (2000), Stockholm: Skolverket. 
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identiteten och insikten om det egna kulturarvet liksom om andras”. Historia ger, enligt 

kursplanen, ”möjlighet att stärka grundläggande värden som hänsyn, solidaritet och tolerans, 

vilket i sin tur bidrar till att stärka medborgarrollen och grunden för demokratin.” Nutid och 

framtid är centrala begrepp i kursplanen, där strävan står efter att eleven ”på basis av det 

historiska arvet utvecklar en trygg och demokratisk identitet” och ”fördjupar sina historiska 

kunskaper för att underlätta förståelsen av nutiden, underbygga ställningstaganden och skapa 

handlingsberedskap inför framtiden”. Genom ”inlevelse i gångna tider” kan ”ett historiskt 

sinne” utvecklas som ska ge ”förmågan att bedöma gångna tiders människor utifrån deras 

förutsättningar och villkor”, vilket i sin tur, återigen, anses ge ”perspektiv på dagens 

samhälle”.
10

 

 Det är med utgångspunkt i dessa resonemang om historien och litteraturen som verktyg för 

personlig och samhällelig nytta, som mina frågeställningar har vuxit fram. 

 

Syfte och frågeställningar 

I kursplanernas resonemang framstår historia respektive litteratur som närmast underställda 

den subjektiva relevansen, vilket bruksvärde de kan ha för individen och i viss mån samhället. 

Det är något jag uppfattar som på en gång problematiskt, realistiskt och konstruktivt. Syftet 

med det här arbetet är därför att undersöka hur man med hjälp av de båda ämnesdidaktiska 

fälten kan förstå subjektiv relevans – och om inte dessa båda fält i någon mån kan berika 

varandra. 

 Eftersom en del av i synnerhet de historiedidaktiska begreppen i förvånansvärt liten 

utsträckning prövats (i skolsammanhang eller över huvud taget) har jag dessutom valt att 

komplettera den teoretiska diskussionen med en explorativ intervjustudie. 

 Min frågeställning blir därmed tvådelad: 

 

1. Hur kan man med hjälp av några modeller och erfarenheter från historie- respektive 

litteraturdidaktisk forskning förstå ämnenas subjektiva relevans? Finns det likheter och 

skillnader genom vilka fälten kan berika varandra? 

 

2. Hur kan den här förståelsen tillämpas på några konkreta aktörers uppfattningar om 

respektive ämnes relevans? 

 

                                                           
10

 Kursplanen i historia för gymnasiet (2000), Stockholm: Skolverket. 
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Material, metod och avgränsningar 

För att besvara mina dubbla frågeställningar krävs två olika typer av material och metoder. 

Den första frågeställningen, om subjektiv relevans inom respektive ämnesdidaktisk 

forskningsfält, är helt enkelt en litteraturstudie. Det gör forskningsläget i det här arbetet till en 

del av undersökningsmaterialet och det kommer därför inte att presenteras särskilt redan här i 

inledningen. 

 Litteraturstudiens material utgörs av avhandlingar, handböcker och liknande inom 

respektive ämnesdidaktiskt område, historiebruk respektive litteraturreception. Här har jag 

eftersträvat någon sorts balans mellan mer teoretisk förståelse och konkreta undersökningar, 

även om utbudet ser olika ut inom respektive ämnesområde. Naturligtvis kan ett såhär 

begränsat arbete inte överblicka allt material som möjligen skulle kunna vara relevant för 

frågeställningen. 

 För att besvara den andra frågeställningen, om några individers uppfattningar om subjektiv 

relevans i historia och litteratur, krävs en metod som intresserar sig för just uppfattningar. 

Människors uppfattningar kan man nå bara indirekt genom exempelvis deras utsagor om dem 

i kvalitativa intervjuer. Det är en metod som används bland annat inom fenomenografisk 

forskning. 

 Staffan Larsson, som skrivit Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, beskriver detta 

som ”den andra ordningens perspektiv”, där den första ordningen handlar om fakta, den andra 

om uppfattningar. Den fenomenografiska ansatsen intresserar sig alltså för det senare.
11

 Den 

definition av uppfattningar som Larsson använder sig av menar att dessa utgör den 

underförstådda, outtalade och oreflekterade referensramen för våra kunskaper och 

resonemang.
12

 Detta kan man som forskare närma sig genom halvstrukturerade intervjuer, där 

just möjligheten till förtydligande och fördjupande följdfrågor – eftersom samtal alltid innebär 

tolkning – är central.
13

 

 Den fenomenografiska ansatsen passar alltså min andra frågeställning väl och jag skulle 

vilja kalla min metod i den delen för fenomenografiskt inspirerad. Larsson formulerar något 

radikalt annorlunda från kvantitativa skolor och komplex, något som förtjänar att 

understrykas. Kvalitativ forskning är inte objektiv, där finns ett tolkande subjekt som måste 

göra rimliga och väl förankrade tolkningar och kategoriseringar. Den fenomenografiska 

ansatsen tar inte helt avstånd från teorier, men slår fast vikten av öppenhet och av att 

                                                           
11

 Staffan Larsson (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Lund: Studentlitteratur, s 12. 
12

 Larsson (2006), s 21. 
13

 Larsson (2006), s 26f. 
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kategorisera utifrån det empiriska materialet istället för att försöka pressa in materialet i 

färdiga modeller. Den gör heller inte i sina resultat anspråk på representativitet utan vill 

beskriva variationen i uppfattningar.
14

 Steinar Kvale menar i Den kvalitativa 

forskningsintervjun att ”den kvalitativa intervjun är en forskningsmetod som ger ett 

privilegierat tillträde till vår grundläggande upplevelse av livsvärlden”. Öppenheten för den 

upplevelsen innebär att forskaren får försöka sätta sin egen privata och vetenskapliga 

förförståelse ”inom parentes”.
15

 

 Mitt material till arbetets andra del kommer således att bestå av halvstrukturerade 

intervjuer med tre personer verksamma som lärare och/eller lärarstudenter. Dessa har alltså 

inte valt ut för att kunna representera några särskilda grupper eller liknande, utan, som nämns 

ovan, för att få fram en variation i uppfattningar. Tre personer kan naturligtvis inte bli hur 

varierade som helst, men av de tre är två i början av sin lärargärning och verksamma som 

lärarvikarie respektive på sin första tjänst, medan den tredje har lång erfarenhet och sin 

yrkesverksamhet i huvudsak bakom sig. De undervisar i svenska eller historia eller både och, 

och har sin verksamhet huvudsakligen på högstadiet, gymnasiet respektive Komvux. De är 

dessutom i olika åldrar och av olika kön. 

 Att jag valt att intervjua just lärare och lärarstudenter har sin förklaring i det här arbetets 

begränsade utrymme. Det hade naturligtvis varit minst lika intressant att intervjua elever, och 

jag hoppas kunna göra det i något annat sammanhang, men med lärare och lärarstudenter kan 

få intervjuade personer helt enkelt erbjuda fler olika perspektiv på ämnena. De här personerna 

har sina egna uppfattningar som lärare, som säkert hänger samman med deras lärarutbildning, 

med ämnestraditioner och skolkulturer de verkar i på arbetsplatser och praktikskolor, och de 

har uppfattningar om hur de elever de möter upplever ämnena. De har dessutom erfarenheter 

av att själva ha varit elever, även om dessa erfarenheter naturligtvis framstår i ett annat ljus 

från deras nuvarande perspektiv än vad det kanske gjorde när de själva faktiskt var elever. 

Detta ger trots det begränsat antal intervjuer ett förhållandevis mångsidigt material att arbeta 

med. Därmed inte sagt att inte elever vore minst lika relevant att intervjua elever, och i ett 

annat sammanhang hoppas jag få tillfälle att göra det också. 

 Slutligen ställer intervjumetoden vissa forskningsetiska krav. De intervjuade ska 

informeras om intervjuns syfte och förutsättningar, de ska ha gett sitt samtycke och behandlas 

konfidentiellt.
16

 Detta har naturligtvis skett. 

                                                           
14

 Larsson (2006), s 38, 22f, resp. 29f. 
15

 Steinar Kvale (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur, s 55f. 
16

 Se t ex Kvale (1997), s 106ff. 
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Bruksperspektiv på historia och litteratur 

Det här avsnittet kommer att ta upp ett antal centrala begrepp och modeller kring människors 

användning av historia och litteratur. Avsikten är att besvara arbetets första frågeställning, om 

synen på subjektiv relevans inom den ämnesdidaktiska forskningen. 

 Till att börja med ligger fokus på historiedidaktik, där begrepp som historiemedvetande, 

historiebruk och historiekulturer kommer att diskuteras Därefter följer en jämförelse mellan 

historiska och fiktiva berättelser och deras ämnesdidaktiska möjligheter, varmed vi kommer 

vidare till litteraturdidaktiken. Där kommer inte minst litteratursamtalet att stå i fokus, liksom 

ett par teorier och praktiska erfarenheter av vad som egentligen händer och vilka faktorer som 

är med och påverkar när text och läsare möts. Sist i avsnittet ska de båda ämnesområdenas 

likheter och skillnader och hur de eventuellt kan berika varandra sammanfattas och diskuteras. 

 

Historiemedvetande 

Historikern Kim Salomon tar i ”En plädoajé för emancipatorisk historieundervisning” upp tre 

kulturvetenskapliga uppfattningar som präglat synen på historia: den idealistiska, den 

pragmatiska och den emancipatoriska. Den sista är, som framgår av Salomons rubrik, den han 

vill slå ett slag för och han lyfter fram den som ”en reaktion på de båda tidigare synsätten. För 

att undvika idealisternas irrelevans och pragmatikernas medlöperi vill representanterna för 

denna nya hållning förankra kulturvetenskapen i en kritisk teori”. ”Utgångspunkten är någon 

form av aktivt moraliskt och politiskt ställningstagande” – ”genom historiskt medvetande kan 

man öka elevernas möjlighet till självbestämmande, öka deras intresse för att deltaga aktivt i 

det politiska livet och göra det möjligt för dem att kunna påverka sin vardag”.
17

 

 Mycket av det här känns igen från kursplanen i historia, där fördjupade kunskaper och 

fördjupat historiemedvetande ska kunna ”underlätta förståelsen av nutiden, underbygga 

ställningstaganden och skapa handlingsberedskap för nutiden”.
18

 Över huvud taget spelar 

nutid och framtid en påfallande stor roll i kursplanen. Det finns därför skäl att återknyta till 

Salomon, som i sin artikel konstaterar att det finns ”all anledning att avliva den klassiska 

myten om att historiker endast sysslar med det förflutna, som i sin tur skulle vara isolerat från 

samtiden och framtiden”.
19

 

                                                           
17

 Kim Salomon (1995), ”En plädoajé för emancipatorisk historieundervisning”, Ut med historien (red Lars 

Edgren och Eva Österberg), Lund: Studentlitteratur, s 124ff. 
18

 Skolverket (2000). 
19

 Salomon (1995), s 129. 
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 I det här sammanhanget är begreppet historiemedvetande ett nyckelord. Vad är då det? För 

att svara på det kan man börja med vad det inte är. Bland andra Ewa Durhán understryker att 

historiemedvetande inte är strukturerad historisk kunskap. Det behöver heller inte vara 

medvetet eller uttalat. Istället är det ”ett medvetande som utvecklas i samspel med det 

omgivande samhället, en historisk kunskap som vi tillägnar oss genom bl.a. radio, tv, släkt, 

familj, böcker, turistresor, musik, dags- och veckotidningar, tecknade serier och film”.
20

 

”Historiemedvetande är med andra ord”, skriver Klas-Göran Karlsson i Historien är nu, ”den 

mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid, i ljuset av historiska 

erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik framtida utveckling.”
21

 

 Karlsson poängterar också hur historiemedvetande hänger nära samman med identitet. 

Historiemedvetandet berör frågor som vem jag och vi är, vilka andra är, vilka vi har varit och 

kan komma att bli. ”Varje form av identitet”, menar Karlsson, ”kräver ett 

historiemedvetande”:
22

 

 

Varje människa har ett historiemedvetande, det vill säga vänder sig till, reflekterar över och 

integrerar historien i den egna identitetsbildningen, det egna vetandet och de egna handlingarna. 

Vi gör det sällan öppet, strukturerat och artikulerat, men gör det ändå. Utan ett 

historiemedvetande skulle vi inte kunna existera som individer och samhällsvarelser.
23

 

 

I den här bemärkelsen är historia alltså ingenting begränsat till vad som lärs ut i skolans 

klassrum eller i föreläsningssalar på universitetet. Historia finns överallt och som en ständigt 

pågående process i alla människor. 

 Historia är ”både och”, på en gång själva det förflutna och de bearbetningar av detta som vi 

måste göra för att tillgängliggöra och förstå det, skriver Karlsson: ”detta gör historia till en 

grundläggande dimension av allt mänskligt liv”. ”Vi bär på en historia som vi inte kan göra 

oss av med, hur gärna vi ibland än vill. Samtidigt bearbetar och ’gör’ vi ständigt i våra liv 

historia i ljuset av erfarenheter, kunskaper, traditioner och andra kulturella och språkliga 

uttrycksformer, och med blick mot och förväntningar – eller bävan – inför framtiden.”
24

 Detta 

hur vi ”gör” historia, hur vi använder eller gör bruk av den har just Klas-Göran Karlsson 

formulerar en inflytelserik modell över. 
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Att använda historia 

Historiebruk sysslar alltså inte med i första hand hur vi kan komma åt vad som faktiskt 

inträffat i historien, utan med våra föreställningar om vad som hänt och vilka funktioner de 

fyller för oss – med andra ord med historiens subjektiva relevans. 

 Klas-Göran Karlsson konstruerar sin modell över olika typer av historiebruk första gången 

i Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995. Där skriver 

han bland annat att det intressanta ligger inte ”i hur väl myten eller minnet överensstämmer 

med den förflutna verkligheten, utan varför historiska aktörer har konstruerat sina myter och 

minnen på ett visst sätt vid en viss tid”.
25

 Cecilia Trenter formulerar det i en översikt i 

Historisk tidskift: ”Människor upplever historia precis som de vill och historiens funktion kan 

inte ändras genom att tala om att människor upplever fel.”
26

 Vilka dessa ”historiska aktörer” 

och upplevande människor egentligen är finns det anledning att återkomma till, men till att 

börja med ska jag kort presentera Karlssons modell, som i utökad version i Historien är nu ser 

ut såhär:
27
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25

 Klas-Göran Karlsson (1999), Historien som vapen, Stockholm: Natur och kultur, s 43. 
26

 Cecilia Trenter, ”I mötet med minnet – historiekulturer i Skandinavien”, Historisk tidskrift, 2002:2, s 301. 
27

 Karlsson (2009), s 59. 



13 

 

 

Den här modellen är förstås en typologi, en analytisk renodling av bruk som i praktiken ibland 

kan vara svåra att skilja från varandra. Karlsson för till exempel en intressant diskussion om 

det vetenskapliga bruket hos professionella historiker och historielärare och när dess gränser 

gentemot andra bruk blir oklara. Det avgörande för det vetenskapliga bruket ser han i 

ambitionen att skapa ny kunskap om historiska skeenden. Det pedagogisk-politiska bruket 

däremot underordnar historien någon nytta man vill göra av den i samtiden genom en grovt 

förenklad jämförelse som betonar likheter mellan nu och då på bekostnad av skillnaderna. 

Förenklingen gör bruket pedagogiskt tydligt; den grovkantiga liknelsen med ofta laddade 

historiska företeelser ger politisk sprängkraft. Karlsson hittar en mängd exempel på detta bruk 

under de senaste decennierna. När Norge kallas ”den sista sovjetstaten”, den europeiska 

monetära unionen jämförs med Hitlers tredje rike, svenska män med talibaner eller Israels 

behandling av palestinierna med Förintelsen är det politiska bruk av historia.
28

 

 Nära det politiska bruket ligger det ideologiska. Dess funktion är framför allt att legitimera 

maktpositioner. Även här ser Karlsson ”en stark pedagogisk kraft”. Det ideologiska bruket tar 

sig ofta uttryck i hela idésystem med historiska lagar, svart-vita uppfattningar om händelser 

och personer och fasta, kontinuerliga utvecklingslinjer. Det lyfter fram en tydlig gemenskap, 

ofta med lika tydliga fiender. Gemenskapen kan vara exempelvis etnisk/nationell 

(nationalism) eller baserad på klass (socialism/kommunism). Det ideologiska bruket har inte 

minst använts för att göra anspråk på territorium och ofta gått illa åt grupper som definierats 

ut från den föreställda gemenskapen.
29

 

 Också icke-bruket fyller legitimerande och rationaliserande funktioner. Här är det dock 

fråga om att medvetet ignorera historien. Historien betraktas som något vi kan lägga bakom 

oss, något dystert som vi kan glömma och istället fokusera på den lysande framtiden. 

Karlssons exempel på icke-bruk finns i den tidiga sovjetstaten, men också i någon mån i det 

svenska efterkrigssamhället.
30

 

 Som en reaktion på de politiska bruken och icke-bruken kommer det moraliska bruket av 

historia. Det är en indignerad uppgörelse med makten och rymmer mer eller mindre implicit 

politisk kraft i sitt ifrågasättande av makthavarna och deras legitimitet. Det moraliska bruket 

lyfter ofta fram behandlingen av befolkningsgrupper som ignorerats i den offentliga 

historieskrivningen, exempelvis oönskade etniska eller politiska grupperingar i totalitära 
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samhällen, eller tvångssteriliseringarna i 1900-talets Sverige. Med ett moraliskt bruk kan följa 

krav på olika former av kompensation från skyldiga grupper, men syftet kan också vara enbart 

erkännande, bearbetning och försoning.
31

 

 Lite för sig i denna samling av på ett eller annat sätt intellektuella historiebruk finns det 

kommersiella (det är också det som tillkommit sedan Karlssons första historiebruksmodell i 

Historia som vapen). Detta bruk har egentligen inga andra baktankar än att historia säljer. Det 

kan handla om populärhistoriska tidskrifter, filmer och romaner med historiska motiv, men 

också om att använda historia i till exempel reklam för att förknippa en produkt med positiva 

värden som kultur, tradition och autenticitet. Även om det kommersiella bruket inte har någon 

agenda utöver att sälja produkter av ett eller annat slag upplever Karlsson de kommersiella 

skildringarna av historien som problematiska. Vad händer med historien när den till exempel 

formuleras om av Hollywood, frågar sig Karlsson. ”Är det så att förintelsen, när den når 

Hollywood, amerikaniseras genom att den tillförs amerikanska och kommersiella värden som 

stundtals kan vara svåra att ens föreställa sig, som ett lyckligt slut?”
32

 Den här oron är han 

långt ifrån ensam om, varför det finns anledning att återkomma till den lite längre fram i 

uppsatsen. 

 Det existentiella bruket, slutligen, är i Karlssons modell det enda som tillskrivs ”alla 

människor”. Detta bruk stammar ur vårt behov av orientering, stabilitet och sammanhang och 

blir påtagligt inte minst i tider av snabb samhällelig förändring. Det handlar både om att i 

större eller mindre grad sätta in sig själv i stora, historiska förändringsprocesser och om vår 

mer privata historia. Även dessa mer intima delar, för Karlsson fram, hänger samman med det 

samhälle, de kulturer och gemenskaper vi lever i. Även ”de mest enskilda och intima minnen  

är sociala konstruktioner som tar starka intryck av de kollektiva minnen som håller samman 

den sociala grupp vi identifierar oss med”.
33

 Till det skulle man kunna lägga det kanske 

självklara faktum att varje enskild individ har sin tillhörighet i flera olika grupper, från 

exempelvis kön, klass, etnicitet, religion, nationalitet, sexuell identitet och generation, ner till 

subkulturer, kompisgäng, släkter, familjer och kärleksrelationer. Olika grupptillhörigheter 

aktualiseras och blir viktiga för oss i olika situationer. 

 Karlsson påpekar appropå det existentiella bruket att detta, eftersom det sällan pågår i 

offentligheten, kan vara svårt att komma åt och refererar bara kort till en amerikansk 

undersökning där man faktiskt intervjuat privatpersoner om deras historia. Han konstaterar att 
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denna undersökning, av Roy Rosenzweigs och David Thelen, visar hur intervjupersonerna 

genom bland annat fotoalbum, släkttraditioner och besök på historiska platser söker 

historiekunskaper ”av djupt seriösa, snarast existentiella skäl, för att få svar på angelägna 

livsfrågor om sociala relationer, identitet, liv och död samt ansvar och handlande”.
34

 Jag 

skulle vilja påstå att det här vardagliga bruket av historia i någon och naturligtvis varierande 

grad innefattar också de andra typerna av historiebruk. Även om inte heller det alltid sätter 

några offentliga avtryck så använder också privatpersoner historia moraliskt, ideologiskt och 

politiskt för att legitimera tillstånd eller förändra dem, för att söka upprättelse eller för att 

frigöra sig. Det här riskerar Karlsson att missa när han som brukargrupper i sin modell 

marginaliserar ”alla människor” i betydelsen vanliga privatpersoner som inte är ”välutbildade 

skikt”, ”intellektuella” eller ”politiska eliter”. Undantaget är möjligen de kommersiella (och 

vetenskapliga) bruken, men också dessa har ju normalt en mottagarsida, de används av någon 

som väljer att köpa, se eller läsa. En historisk film, till exempel, kanske produceras och 

distribueras just för att ”historia säljer”, men någonstans finns förmodligen författare, 

skådespelare och andra som eventuellt velat förmedla något mer än bara att sälja en produkt – 

och framför allt finns där en publik som får ut eller förväntar sig att få ut något av filmen, 

oavsett om det bara är att kunna vara med och diskutera den där filmen som ”alla” har sett 

eller om den faktiskt säger dem något om historien, världen och vad det är att vara människa. 

 En något breddad användning av Karlssons modell står Charlotte Tornbjer för. Hon har till 

Karlssons typologi lagt ett genusperspektiv och beskriver hur olika feministiska rörelser 

använt sig av historia. I den första vågens kvinnorörelse gjordes detta främst 

identitetskapande, menar hon. ”Att synliggöra kvinnor ur historien blev ett sätt att uppvärdera 

den egna kvinnligheten. Genom att både lyfta fram de eländiga villkor under vilka kvinnor 

levt under historiens gång och poängtera att kvinnor visst hade klarat sig väl under tidigare 

epoker, kunde historien ge identitet.”
35

 I den andra vågens kvinnorörelse ser hon ett mer 

emancipatoriskt bruk, bland annat genom att visa på alternativa sätt att organisera samhällen, 

som i idén om ett forntida matriarkat. ”Genom att uppmärksamma kvinnors historia kan 

således samtida förhållanden ifrågasättas, och historien tänks kunna bidra till framtida 

frigörelse.”
36

 Det moraliska bruket finns här i synliggörandet av kvinnors villkor genom 

historien. När föreställningar om likheter eller olikheter mellan könen sätts in i historiska 

förklaringsmodeller och används för att kräva eller legitimera samhällelig förändring blir 
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bruket politiskt och ideologiskt. Som existentiellt ser Tornbjer behovet att, inte minst i tider 

av social förändring, glömma eller minnas mäns och kvinnors olika funktioner under olika 

historiska perioder, samt manifesterandet av kvinnors specifika erfarenheter över 

generationsgränserna.
37

 

 Karlssons modell innehåller onekligen konstruktiva analytiska kategorier för att fundera 

och diskutera kring historiebruk. Den har emellertid också en viss slagsida åt det intellektuella 

och offentliga, åt de som producerar historia i det offentliga rummet. 

 I Historiedidaktiska utmaningar slår Karlsson fast att historiedidaktik ”berör historia som 

kommunikationsprocess” och ”innefattar därför alltid aspekter på produktion, distribution och 

konsumtion av historia. De historiedidaktiska huvudfrågorna blir därmed: Av vem skrivs eller 

på annat sätt produceras historia? Om vad skrivs historia? För vem skrivs historia?”
38

 Av de 

didaktiska frågor som berördes i det här arbetets inledning saknar man ett antal. Här vore det 

exempelvis av vikt att lägga till frågor som berör också vem som läser den, hur och varför. 

 

Vems bruk av historia? 

De senaste decennierna har det kommit ett antal omfattande (och mycket intressanta) studier 

av historiebruk ur vad man måste betrakta som ett producentperspektiv. Är man intresserad av 

”vanliga” människors mer vardagliga bruk är utbudet dock fortfarande slående litet. 

 En som gjort ett försök i den riktningen – och som ifrågasatt Karlssons modell – är Erika 

Sandström. Hon påpekar i sin avhandling På den tiden, i dessa dagar. Föreställningar om och 

bruk av historia under Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland att historiker i 

praktiken nästan alltid har haft ett förmedlingsperspektiv där man ”varit mindre intresserade 

av att se hur vanliga människor – de som inte själva producerar filmerna, litteraturen, de 

arkeologiska rekonstruktionerna eller de politiska talen – tänker om historia. Det måste ju inte 

nödvändigtvis vara detsamma som producenterna tänker eller vill att andra ska tänka.”
39

  

 Sandström fokuserar historiesyn – uppfattar intervjupersonerna det som att det var bättre 

eller sämre under den aktuella historiska perioden (medeltiden för Medeltidsveckan; 1700-, 

1800-, 1940- och 50-talen för Jamtli)? Att människor hade det likt eller olikt oss själva? – och 

vardagliga, med Karlssons terminologi existentiella, historiebruk som behovet att minnas, att 

orientera sig och förankra sina och sina äldre släktingars erfarenheter i tiden. En mild 

samhällskritik finner hon i uppfattningen att även om det generellt sett var värre förr, mer 
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slitsamt och med betydligt lägre materiell och hygienisk standard, så anses människor ”förr” 

ha levt mindre stressat, mer naturligt, hederligt och närmare varandra. Här tycks historien 

användas som motbild till företeelser som människor är missnöjda med i nutiden. Samtidigt är 

det påtagligt hur ofta politiserande möjligheter väljs bort. På friluftsmuseet visar Sandström 

hur framlyftandet av skönhetsvärden lätt får oss att ignorera sociala orättvisor och bland 

besökarna på Medeltidsveckan väljer man ofta medvetet en sagoversion av medeltiden där 

mer problematiska aspekter som politik, religion, sociala hierarkier och könsroller kan 

ignoreras. För en del blir medeltiden en subkultur och en social gemenskap med mängder av 

roliga aktiviteter, där man kan höra till och få visa upp sin kompetens. För andra blir den helt 

enkelt en lek, en festival och en semester där man kan pröva nya roller och för en stund leva 

under andra betingelser än i sitt vardagsliv – ett historiebruk där historien egentligen är 

oviktig.
40

 Inte minst det sistnämnda är förstås en spännande och vetenskapligt sett inte helt 

lätthanterlig aspekt (som historiker, tycks det, sällan varit särskilt bra på). Kunskaper och 

intressen för ett ämne uppstår och utvecklas ju även i sammanhang och av skäl som inte har 

speciellt mycket med ämnet i sig att göra. Det är trevligt att samlas kring gemensamma 

kunskaper, värderingar och aktiviteter. Vilka dessa är kan vara underordnat och nog så 

slumpmässigt. Inte desto mindre skulle de här intressena hos exempelvis elever, förutsatt att 

man är tillräckligt lyhörd för dem, förmodligen mycket väl kunna utgöra startpunkter i 

utvecklandet av historiemedvetande. 

 

Möten mellan historiekulturer 

Till dem som gett sig in på vad som faktiskt händer när historia ska behandlas i konkreta 

klassrum hör David Mellberg. I ”Det är inte min historia! En studie av historieundervisningen 

i ett multietniskt samhälle” har han intervjuat historielärare på högstadiet i Malmöförorten 

Rosengård. Mer specifikt tar han sin utgångspunkt i konflikter kring antisemitism hos elever 

med ursprung i Mellanöstern och skolans undervisning om Förintelsen. Den här situationen 

analyserar han i termer av historiemedvetande, olika gruppers historiebruk och begreppet 

historiekulturer. En historiekultur definierar Mellberg som en ”kommunikationskedja byggd 

kring historia”.
41

 I det här fallet bär eleverna när de kommer till skolan med sig en 

historiekultur som direkt krockar med skolans historiekultur och som riskerar att ignoreras 

eller fördömas av skolan. Eleverna vet ofta ganska lite både om sin egen, privata historia och 
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det familjens hemland som de kanske aldrig ens varit i. Baserat på konflikter i hemlandet, i 

det här fallet Israel-Palestina-konflikten, har de ofta starka känslor, ibland med utgångspunkt i 

faktiska erfarenheter av förtryck, ibland av närmast mytologisk karaktär. Det viktiga för 

skolan måste i det här läget, menar Mellberg, vara att sätta sig in i elevens historiekultur – och 

den här typen av problem kan naturligtvis lika gärna handla om elever med svenskt ursprung 

– och utgå från elevens livssituation och behov i undervisningen. Det betyder inte att skolan 

ska förhålla sig okritisk till exempelvis rasistiska uppfattningar, men att undervisningen måste 

kunna ta sin utgångspunkt i de uppfattningar som finns i klassrummet snarare än i 

ämnestraditionerna. Först då kan undervisningen bli relevant för elever som ofta har både ett 

historieintresse och ett starkt behov av att fundera kring sin egen identitet och historia. Bara 

med förståelse för elevens frågor, livssituation, bakgrund och historiekultur kan skolan hjälpa 

till att utveckla dennes historiemedvetande.
42

 

 Det här konfliktperspektivet med historiekulturer som krockar snarare än matchar uppfattar 

jag som mycket användbart. I klassrum och överallt där människor möts kommer konflikter 

mellan olika uppfattningar att uppstå. Detta kan utgöra problem, men också en väldig kraft för 

utveckling. Mellbergs perspektiv understryker att elever inte kommer till skolan som tomma 

blad, utan har med sig en massa kunskaper och drivkrafter som skolan skulle kunna vara 

betydligt bättre på att ta till vara. Det gäller i det moderna/postmoderna, multietniska Sverige, 

absolut, men det borde också gälla generellt. Inte heller Sverige har ju någonsin varit så 

homogent som man ofta ger sken av. Den stora, nationella berättelsen om Sverige, som 

historieundervisningen traditionellt har varit en betydande del av att förmedla, har alltid 

uteslutit grupper, baserat på etnicitet, klass, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös 

tillhörighet, fysiska och psykiska handikapp, och så vidare. Historia har aldrig egentligen varit 

oproblematisk. 

 

Allt är berättelser? 

Ett centralt begrepp när det gäller historiebruk och historiemedvetande är berättelser. Här 

finns också en av de där spännande kontaktytorna mellan historia och litteratur, både i 

vardagligt bruk och teoretiskt sätt. Att litteratur består av (fiktiva) berättelser råder det 

knappast någon tvekan om, men historia och litteraturhistoria? Det har blivit dags att granska 

berättelsen lite närmare. 
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 Många historiker har påpekat att historia och berättande hänger nästintill oupplösligt 

samman. Martin Alm skriver om detta i ”Historiens ström och berättelsens fåra. 

Historiemedvetande, identitet och narrativitet” och konstaterar att tidsdimensionen är central 

både i historia och berättelse. Utan tid ingen förändring och utan förändring ingen berättelse 

eller historia. Även historiemedvetande bygger, som ovan konstaterats, på uppfattningar om 

dåtid, nutid och framtid och blir därmed omöjligt att frikoppla från tidsaspekter och 

berättelser. Som framgår av Alms titel knyter han samman också identitet med berättelser: 

”Vi definierar vilka vi är över tid genom att följa vårt liv som en berättelse. De vi är nu är en 

följd av dem vi var tidigare, och de vi kommer att vara i framtiden kommer att vara produkter 

av dem vi är nu”.
43

 Just eftersom vi kan uppleva att hur vi förändras hänger samman kan vi 

bevara vår identitet medan vi förändras, men just eftersom vi förändras är också berättelsen i 

någon mån föränderlig och skrivs hela tiden om efterhand.
44

 

 Vad är då en berättelse i den här bemärkelsen? Alm skriver: 

 

Enkelt uttryckt är en berättelse en rad händelser, som placeras i en viss inbördes ordning och 

kopplas till varandra: händelse B följer på händelse A, men inte av en slump utan till följd av A. 

Samtidigt är berättelsen mer än summan av de händelser som ingår i den. Den har sin egen 

innebörd, som inte kan reduceras till dess enskilda beståndsdelar. Berättelsen har en intrig, en 

övergripande linje eller ett tema som säger hur de enskilda händelserna hänger ihop. [---] En 

händelse som i och för sig är densamma kan få olika betydelser genom att ingå i olika 

berättelser.
45

 

 

Den här definitionen av berättelser stämmer in på olika typer av historiska berättelser likaväl 

som på individuella livsberättelser, men den stämmer också in på fiktiva berättelser av olika 

slag. Likheten är slående när Christina Olin-Scheller formulerar vårt behov av fiktiva 

berättelser i sin avhandling Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasielevers 

textvärldar: 

 

Genom berättelser skapar vi ett kausalt samband mellan händelser i våra liv. Därför kan 

berättelser och texter hjälpa oss att skapa ordning eftersom de etablerar meningsfulla, begripliga 
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relationer mellan en början och ett slut. Läsning av fiktionstexter, inte minst såpor, ger oss 

redskap för hur dessa berättelser kan utformas.
46

 

 

Det finns förstås också påtagliga skillnader mellan fiktiva och historiska berättelser, även om 

vi till att börja med bortser från att den ena gruppen baseras på verkliga händelser och den 

andra inte. Fiktiva texter har nästan alltid en eller flera individer i centrum. Visserligen 

förekommer litterära experiment som frångår detta, men de allra flesta människor tycker nog 

att en film eller roman blir nästintill obegriplig om den inte på något sätt låter oss följa någon 

form av individer. 

 Däri ligger också en del av historikernas invändningar. Vilket handlingsutrymme individen 

har, och hur mycket av våra liv som istället bestäms av materiella villkor och sociala 

strukturer bortom vår direkta kontroll hör till historiefilosofins själva grundfrågor. I 

individcentrerade, dramatiserade berättelser riskerar individens handlingsutrymme att 

överbetonas. Alm menar också att den historiska berättelsen ofta setts med misstänksamhet 

därför att den ansetts ytlig och lyft fram dramatiska händelser och spännande personer på 

bekostnad av vardagslivet och mindre iögonfallande förändringsprocesser.
47

 David 

Ludvigsson har till exempel i ”Den audiovisuella historien” i Makten över minnet formulerat 

det som att filmskapares och andra historieförmedlares ”olika verkningsmedel, förenklingen, 

exemplifieringen, konkretiseringen, personifieringen, identifikationen, dramatiseringen, etc. 

är också sådana att de oupphörligen riskerar att leda till överträdelser mot forskarens regler”.
48

 

 Särskilt är det relationen mellan historia/verklighet och populärkultur – inte minst i 

populärkulturella genrer med en företrädesvis kvinnlig publik – som tycks oroa både 

historiker och litteraturforskare. Kim Salomon tillskriver ”masskulturen” stort inflytande på 

historiemedvetandet och menar att den använder historien ”på ett mycket oreflekterat sätt 

oftast utan intresse för vilken historiebild som presenteras” och framställer den som bestående 

”av kuriositeter och mer eller mindre absurda händelser”.
49

 Eva Queckfeldt gör i ”Om 

kiosklitteratur med historiska motiv” skillnad på ”kiosklitteratur” och ”god historisk roman”. I 

den förstnämnda utgör historien en exotisk ram, ”en sorts kosmetika”, som möjligen kan 

fungera som alibi för läsningen – läsaren kan tänka sig eller hävda att hon lär sig något om 
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historia för att motivera det onyttliga läsandet av en kioskroman.
50

 Maria Ulfgard och Karin 

Lövgren, som båda skriver om hur tonårstjejer läser, reagerar på deras okritiska förhållande 

till historiska skildringar. Flera av tonårstjejerna i Lövgrens undersökning – med rubriken 

”Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker” – läser veckotidningsnoveller, 

Harlequin- och Margit Sandemo-romaner och menar att de lär sig historiska fakta genom sin 

läsning.
51

 En av flickorna som Ulfgard intervjuar tycker bättre om historiska romaner än 

fackböcker om historia. ”Då får man reda på hur det var och så”, säger hon. ”För detta är mera 

verkligt. Författaren beskriver ju mycket mera så, hur de kände och så. Det gör de ju inte i 

historieböckerna.”
52

 Ur ett annat perspektiv kan man förstås se det som att de här romanerna 

lyckas gå sina unga läsare till mötes på ett sätt som skolans historieundervisning och 

läroböcker inte tycks lyckas med. 

 Också Christina Olin-Scheller blir bekymrad när eleverna i hennes avhandling Mellan 

Dante och Big Brother föreslår fantasyfilmen Sagan om ringen som en bra illustration av 

medeltiden – och minst lika mycket över att deras lärare väljer att i samma syfte visa Seven, 

en skräckfilm i modern miljö där offren bestialiskt mördas enligt tematiken de sju 

dödssynderna.
53

 Samma typ av problem, fast utan historiekoppling, skriver Annette Årheim 

om i sin avhandling När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och unga 

lärares tolkningsstrategier. Där noterar hon både elevers och lärares oförmåga att 

problematisera sanningsanspråken hos de mycket populära ”sanna berättelser” som blivit ett 

framstående inslag i svenska klassrum.
54

 

 Snarare än att fördöma litteraturen eller läsarna pekar dock Olin-Scheller och Årheim på 

behovet för skolan och lärarna att hitta konstruktiva förhållningssätt till de textvärldar 

eleverna använder sig av. Den inställningen tycks så sakteliga göra sitt intåg även i 

historiedidaktiken. 

 I mötet med andra historiebruk än det strikt vetenskapliga har historievetenskapen ofta valt 

att helt enkelt ignorera alla som inte vill följa deras egna spelregler, har Klas-Göran Karlsson 

konstaterat.
55

 Stefan Nordqvist formulerar det som att man ”på grund av en ensidigt kritisk 
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hållning varit alltför inriktad på att bryta ned vad som uppfattats som icke önskvärda 

historiska myter”,
56

 och Peter Aronsson förordar en större öppenhet för andra 

framställningsformer för att det alls ska vara möjligt för historiker att ”spela någon avgörande 

roll i skapandet av historiekultur och historiemedvetande i framtiden”.
57

 

 Berättelsen, fiktiv eller inte, ses alltså som en betydelsefull men inte oproblematisk faktor i 

både i historiebruk och litteraturreception. De antydningar till lösning som förekommer ser 

heller inte i grunden olika ut – och precis som problemen ligger de så att säga inbäddade i 

berättelsens natur. Som Stefan Nordqvist påpekar är berättelser alltid mångtydiga, alltid öppna 

för olika tolkningar.
58

 Berättelser behöver inte utgöra någon slags motpol till kritiskt 

tänkande; de kan vara en väg till det. ”Med berättelserna hjälp”, skriver Martin Alm, ”kan vi 

också se hur ett och samma historiska förlopp kan tolkas på helt olika sätt.”
59

 Rätt använda 

kan berättelser med andra ord vara mycket användbara. Som Christer Karlegärd sammanfattar 

det i ”Den historiska berättelsen” i Historiedidaktik med ett uttryck lånat från Sven Sødring 

Jensen: å ena sidan måste eleverna lära känna berättelsen: å den andra måste de lära sig 

försvara sig mot den.
60

 

 Därmed har vi också sakta men säkert kommit närmare in på det här avsnittets andra 

område, litteraturdidaktiken. 

 

Det kulturaliserade litteraturämnet 

Litteraturvetaren Magnus Persson har i Varför läsa litteratur? gjort en grundlig genomgång 

av hur litteraturläsning motiveras både i skolans styrdokument, i läroböcker, i kurslitteratur 

och på universiteten. I grund- och gymnasieskolans kursplaner finner han elva olika sådana 

motiveringar. Elever ska läsa litteratur därför att detta 

 

1. ger upplevelser 

2. ger kunskap 

3. är språkutvecklande 

4. utvecklar och stärker den personliga identiteten 

5. stärker den kulturella identiteten 
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6. ger förtrogenhet med kulturarvet 

7. ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald 

8. främjar goda läsvanor 

9. motverkar odemokratiska värderingar 

10. skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever 

11. ger kunskap om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi – och sådana 

kunskaper gör eleven till en bättre läsare.
61 

 

Ett par av dessa bör kanske ses som underordnade de övriga. Goda läsvanor (punkt 8) och att 

bli en bättre läsare (punkt 11) blir ju bara meningsfulla under förutsättningen att läsning över 

huvud taget är meningsfullt, vilket på olika sätt motiveras i de övriga punkterna. 

 Bland dessa motiveringar, eller legitimeringar, finner Persson en mängd motsättningar och 

frågetecken. Han pekar bland annat på å ena sidan det breda, lite vaga kulturbegreppet efter 

den kulturella vändningen – ”allt är kultur” – och å andra sidan det betydligt mer homogena 

kulturbegrepp som skymtar bakom bestämda former som ”den svenska kulturen”, ”den 

kulturella identiteten” och ”kulturarvet”. Här finns plötsligt två oproblematiska enheter: å ena 

sidan ”den svenska kulturen”, å andra sidan ”mångkulturen”. Det blir inte minst tydligt i en 

jämförelse med kursplanerna i Svenska som andraspråk, vars motiveringar i stor utsträckning 

följer svenskans – med det undantaget att ”mångfalden” saknas. Här ska litteraturen vara en 

nyckel till den svenska kulturen. Eleverna ”antas redan vara (eller representera det) 

mångkulturella. De har inte samma behov av att lära sig inse värdet av mångfald eftersom de 

själva förkroppsligar det.”
62

 Under det vidgade, demokratiserade kulturbegreppet tycks ligga 

traditionella, föreställningar både om en enhetlig svensk kultur och om en enhetlig 

mångkultur, om Vår Kultur och Deras. 

 Om Magnus Persson är skeptisk till hur motsättningar riskerar att sopas under mattan i 

nuvarande styrdokument, så är han ändå positiv till ambitionerna. ”Att styrdokumenten för 

skolan formulerar visioner om det goda samhället är i sig inte problematiskt”, skriver han, 

”snarare tvärtom enligt min mening. Men om man konsekvent undviker eller neutraliserar 

konflikter riskerar man att legitimera sakernas tillstånd och ge ett intryck av att det allt 

igenom goda samhället redan är här.”
63
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 Den mångfald av motiveringar till läsning som finns i skolans styrdokument måste också 

sättas i relation till hur litteraturläsning motiveras i andra, besläktade sammanhang. Persson 

har som sagt inte bara gått igenom kursplanerna, utan också läromedel, kurslitteratur och 

universitetens styrdokument. I läromedlen, som de flesta elever förmodligen stöter på 

betydligt mer i sin klassrumsvardag än styrdokumenten, finner han vare sig den starka 

benägenheten att motivera varför man ska läsa litteratur eller samma genomslag för ämnets 

kulturalisering. Här är textbegreppet, som ju i kursplanerna breddats till att gälla även 

bildmedier och annat, betydligt snävare och föreställningen om vilken litteratur man bör läsa 

mer traditionell. Bland de motiveringar för läsning som finns spelar också tillägnandet av ett 

kulturarv den ofta mest framträdande rollen.
64

 

 De här tendenserna blir så ännu mer utpräglade när det gäller universitetsutbildningar i 

litteraturvetenskap. Litteraturvetenskapen tycks i princip fullständigt opåverkad av den 

kulturella vändningen. Bortsett från att visst utrymme skapats för feministiska perspektiv är 

bilden av ämnet och vad som studeras där, den västerländska litterära kanon, intakt. 

Kursplanernas många motiv till att läsa och studera litteratur lyser med sin frånvaro. Det syfte 

som ovan nämnts (punkt 11) om att få kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär 

terminologi är det enda som över huvud taget tas upp i kursplanerna hos de universitet som 

Persson undersökt – och det är som jag tidigare diskuterat en motivering som i sig själv redan 

förutsätter litteraturläsningens meningsfullhet.
65

 

 Hur universitetsutbildningar i litteraturvetenskap motiverar litteraturläsning har naturligtvis 

sin betydelse för skolan i det faktum att det är här blivande svensklärare får sin 

litteraturutbildning. De förväntas med andra ord kunna för sina elever motivera något som 

deras egna lärare kanske aldrig i sin tur motiverat. Går vi till konkreta undersökningar av 

litteraturundervisning i skolan verkar det uppenbart att detta är ett problem. 

 Gunilla Molloy sammanfattar till exempel både sin egen och andras forskning om 

litteraturundervisning i Makt, mening, motstånd – om litteraturundervisningens dilemman och 

möjligheter och konstaterar att eleverna i dessa undersökningar ”har ingen aning om varför 

man egentligen ska läsa skönlitteratur i skolan, men det har inte deras lärare heller” – och när 

läraren själv inte vet vad eller varför man ska läsa ”riskerar hon att okritiskt förmedla ett 

etablerat och traditionellt förhållningssätt”.
66

 Detta traditionella förhållningssätt riskerar i sin 

tur att stå i vägen för elevers möjligheter att relatera till det man läser i skolan – och av ovan 
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nämnda skäl blir det ofta just ”läser”. Christina Olin-Scheller diskuterar i sin avhandling 

Mellan Dante och Big Brother just konflikten mellan å ena sidan elevernas textvärldar och det 

vidgade textbegrepp som finns inskrivet i kursplanerna och å andra sidan lärarnas begränsade 

kompetens att hantera detta vidgade textbegrepp: 

 

Elevernas litterära repertoar rymmer erfarenheter av, förväntningar på och kunskaper om 

fiktionstexter som lärarna genom sin utbildning och traditionella yrkesroll inte fått tillfälle att 

tillägna sig. Konstruktiva diskussioner om multimediernas roll i svenskundervisningen tycks 

inte heller vara prioriterade i skolan. Olika texttypers relevans och värde problematiseras 

dessutom inte särskilt ofta när lärarna planerar, genomför och utvärderar undervisningen. 

Merparten av elevernas kunskap blir därför både osynlig och outnyttjad i klassrummet, vilket 

stundtals skapar såväl ilska som frustration.
67

 

 

På samma sätt konstaterar Lotta Bergman att det ”smala och normativa kulturbegreppet 

exkluderar den kultur som eleverna är bärare av och begränsar därmed deras möjligheter att 

bli aktiva deltagare i den dialog som läraren eftersträvar”.
68

 När mötet mellan lärares och 

elevers textvärldar uteblir uppstår med andra ord lätt frustration hos båda parter. 

 Svårigheten att matcha lärares och elevers textkompetenser behöver inte heller handla om 

medier. Det kan också röra sig om exempelvis genre. Annette Årheim har, som tidigare 

nämnts, undersökt lärares och elevers förhållanden till ”faktion”, de populära berättelser som 

marknadsförs som baserade på verkliga händelser och liknande. I centrum för hennes 

undersökning står både biografier som Gömda och Pojken som kallades Det och skönlitterära 

romaner, som Ondskan och Hon går genom tavlan, ut ur bilden, som både lärare och elever 

gärna uppfattar som självbiografiska. Årheim konstaterar att trots att lärare ofta själva 

uppskattar de här böckerna så är de mycket dåligt rustade att hantera dem och de frågor de 

väcker i klassrummet.
69

 

 Mellan kursplanernas kulturaliserade litteraturämne, med stor öppenhet för olika medier 

och för de texter och frågeställningar som eleven upplever som relevanta, och 

klassrumsverklighetens litteraturundervisning finns uppenbarligen ofta stora skillnader. De 

undersökningar som refererats här ger flera olika förklaringar till detta. Dels tycks åtminstone 

undersökningarnas lärare sakna den text- och genrekompetens som behövs för att kunna möta 
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elevernas. Dels finns starka ämnestraditioner inom universitetsutbildningen, i läroböcker och 

förmodligen även ute bland lärarkollegorna, som det blir desto lättare att falla tillbaka på för 

den lärare som inte själv lyckats ta tydlig ställning bland kursplanernas ibland motsägelsefulla 

direktiv. 

 I det följande ska jag gå närmare in på en av dessa tendenser i kursplanens legitimeringar 

av läsning i skolan: föreställningen om den goda litteraturen. 

 

Den goda litteraturen? 

Flera av de anledningar att läsa litteratur som Magnus Persson vaskar fram ur skolans 

styrdokument har att göra med eleven som trygg och fungerande samhällsmedborgare. Det 

gör det lite svårt att dra gränsen mellan individens och samhällets intressen i elevens läsning 

och utbildning – och i bästa fall finns det kanske ingen motsättning mellan dessa intressen? 

 De legitimeringar jag syftar på här är dem som Persson sorterar som 7, 9 och 10: 

litteraturläsning ”ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell mångfald”, 

”motverkar odemokratiska värderingar” samt ”skapar empatiska, toleranta och demokratiska 

elever”. Här görs som Persson påpekar två mycket problematiska förgivettaganden med lång 

tradition bakom sig. Dels förutsätts litteraturen i sig vara god. Dels förutsätts denna godhet 

enkelt kunna föras över på eleverna.
70

 Det kan vara intressant att notera att Erika Sandström 

gör precis samma reflektion för historieämnets räkning i sin avhandling På den tiden, i dessa 

dagar, där hon redan i inledningen konstaterar att den offentliga bilden, inte minst på 

universitetet, är att ”Kunskap om historia ska på något magiskt vis göra oss alla till bättre 

människor.”
71

 Åsikten att det är viktigt att känna till det förflutna är norm i vår samtid, menar 

hon, och noterar att de personer hon intervjuar ofta blir djupt provocerade när hon försöker få 

dem att definiera varför: ”Jag har inte en enda gång lyckats få ett rakt svar på frågan om 

varför det är viktigt att exempelvis barn känner till hur det var förr. Och jag har inte en enda 

gång varit med om att frågan inte uppfattats som dum eller provocerande.”
72

 

 Också Annette Årheim problematiserar den goda litteraturen och menar att ”det finns allt 

färre anledningar att placera litteraturen i en egen fålla, skild från de ’farliga och manipulativa 

bildmediernas’ hägn”.
73

 Bland gymnasieeleverna i Årheims undersökning finns bland annat 

en kille som söker och finner bekräftelse på sin skepsis mot invandrare i skildringen av den 

misshandlande, muslimske mannen i Liza Marklunds Gömda. Årheim frågar sig ”Finns det 
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skäl att resa frågan om det inte i vissa fall, som i Tomas bekräftande tolkning av Gömda, hade 

varit bättre att läsningen aldrig hade kommit till stånd?” och svarar: ”Att kategoriskt svara ja 

eller nej är omöjligt; i grunden handlar det, menar jag, om hur privat och anonym 

litteraturläsningen tillåts att bli i undervisningen.”
74

 

 Problemet är alltså inte textens inneboende moraliska kvaliteter, eller läsningen i sig. 

Problemet är att läsningen får stå oemotsagd, odiskuterad. När föreställningen om Den goda 

litteraturen måste skrotas står nämligen en rad litteraturforskare beredda med ersättningen: 

Det goda litteratursamtalet. 

 

Det goda samtalet 

I klassiska Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (först utgiven 1938) skiljer 

litteraturforskaren Louise Rosenblatt på estetisk och efferent läsning. Den sistnämnda, efferent 

läsning, är vad vi ofta får lära oss är en vuxen, vetenskaplig hållning till det lästa: att skjuta 

undan den privata och känslomässiga sidan av läsupplevelsen. Men om läsningen ska kunna 

spela den roll i människors både privata och samhälleliga utveckling som Rosenblatt menar 

att den kan göra, måste den just förankras och tillåtas börja i det privata. Skolan måste akta sig 

för att pracka på eleverna färdiga tolkningar som pluggas på till prov och glöms dagen efter 

för att eleverna aldrig kunnat relatera till dem. På samma sätt måste den akta sig för att tvinga 

på elever texter de inte är mogna för.
75

 

 Läsningen får emellertid inte heller stanna i den rent personliga upplevelsen. Eleven måste 

också tvingas vrida och vända på sina egna tolkningar, syna dem i sömmarna och jämföra 

dem med andras tolkningar och med texten i sig. På så sätt kan läsaren uppleva inte bara olika 

individer, situationer och tankesätt inom litteraturen, utan också i diskussioner kring 

litteraturen. Hon lär sig tänka och formulera sina tankar, argumentera för dem, omvärdera 

dem, skärskåda sitt eget sätt att tänka, och inte minst lyssna på andra människor.
76

 

 Vidare på huvuddragen i Rosenblatts tankar bygger Judith Langer i Litterära 

föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär förståelse. Langers modell för 

läsprocessen bygger just på läsarens pendlande mellan engagemang och distans. Hon delar in 

”byggandet av föreställningsvärldar” i fyra olika faser. De är inte stadier som nödvändigtvis 

följer på varandra, utan förekommer i olika utsträckning och med olika inbördes ordning. Den 
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första fasen kallar Langer ”Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld”. Där tar 

läsaren de första stegen in i textvärlden, börjar att orientera sig – till att börja med ganska brett 

och ytligt – och skapa sig en uppfattning om texten. I den andra fasen, ”Att vara i och röra sig 

genom en föreställningsvärld”, är läsaren inne i texten och börjar plocka ihop sammanhang 

och mer sammansatt mening, både med hjälp av texten och utifrån egna erfarenheter. I nästa 

fas, ”Att stiga ut och tänka över det man vet”, tar läsaren ett steg tillbaka för att kunna relatera 

de nya erfarenheterna av texten även till erfarenheter utanför textvärlden, och i fasen ”Att 

stiga ut och objektifiera upplevelsen” tas ytterligare ett steg tillbaka, nu både från texten och 

från den egna upplevelsen och tolkningen av texten. I den fasen ryms alltså ett analytiskt 

synsätt där olika uppfattningar inom och utanför texten kan jämföras och sättas i relation till 

varandra. Tolkningen och texten kan relateras till andra tolkningar och andra texter, till 

författarkontexten och till olika ideologiska perspektiv. Inte alla läsningar når ända fram till 

denna fas av helhetsförståelse och medveten analys, men Langers pedagogiska modell går ut 

på att uppmuntra detta genom att lyssna, ställa följdfrågor och leda eleven vidare – utan att för 

den skull gå in och styra hennes textförståelse.
77

 

 Hur ska då dessa viktiga samtal gå till? De lässamtal jag genom litteraturen tagit del av 

utspelar sig i huvudsak i klassrum och även om åldrarna i dessa klassrum varierar starkt är 

lässamtalens grunddrag påtagligt lika. Läraren spelar en viktig – om än mer eller mindre 

framträdande – roll som samtalsledare, men är långt ifrån någon föreläsare som talar om för 

eleverna hur de ska tolka det lästa. I Judith Langers ”föreställningsbyggande” klassrum agerar 

läraren ”samtalsstöd”. Hon bjuder in till diskussion och öppnar upp för nya perspektiv, hjälper 

eleverna att forumlera sina egna tolkningar, lyssna på andras och utvidga sin förståelse av 

texten, sig själva och världen omkring sig. Det åstadkoms genom en litteratursyn utan 

förutbestämda rätt och fel och framför allt en syn på eleven som kompetent tolkare med något 

att tillföra diskussionerna.
78

 

 Om Judith Langers metod är konkret framför allt genom sina många exempel erbjuder 

Aidan Chambers, vars utgångspunkter i Böcker inom oss. Om boksamtal är i stort sett de 

samma som Langers, en ännu mer konkret modell för klassrumsarbetet med färdiga frågelistor 

och formuleringar. På svenska har Chambers lässamtal fått beteckningen ”Jag undrar”-samtal. 

På engelska vill han inleda lärarens/samtalsledarens frågor med ”Tell me…” och särskilt 

bannlysa ”Varför?”. ”Varför?” anser Chambers är för aggressivt och ifrågasättande. Det är 

barnets kompetens som måste betonas. Precis som Rosenblatt och Langer menar Chambers att 
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lässamtalet och tolkningarna måste ta sin utgångspunkt i läsarens personliga erfarenheter och i 

viss opposition till utvecklingsmodeller som Appleyards (nedan) menar han att barn har en 

medfödd kritisk/analytisk förmåga, helt enkelt därför att kritik bottnar just i den subjektiva 

upplevelsen. Lärarens roll är, precis som hos Langer, att få eleverna att formulera sina 

upplevelser och att i samtal med sina kamrater utveckla tolkningarna, bland annat genom att 

få syn på olika typer av mönster inom texten, i relation till andra texter och till företeelser 

utanför texten.
79

 

 

Behov och personliga teman 

Ett mer schematiskt utvecklingsperspektiv på läsning står J A Appleyard för i Becoming a 

reader. The experience of fiction from childhood to adulthood. Han delar in läsarens 

utveckling efter ålder i små barn, skolbarn, tonåringar, unga vuxna (i collage) och vuxna. De 

fem åldrarna, eller stadierna, får etiketterna ”lek” (the reader as player), ”läsaren som 

hjälte/hjältinna” (hero/heroine), ”läsaren som tänkare” (thinker), ”tolkare” (interpreter) och 

”pragmatiker” (the pragmatic reader). Det lilla barnet, som naturligtvis oftare lyssnar till 

högläsning än läser själv, lär sig stegvis att behärska berättelser och fantasier som metod för 

att gestalta erfarenheter, rädslor och drömmar. I skolåldern är det framför allt 

handlingsorienterade äventyrsberättelser som lockar, där barnet kan identifiera sig med en 

hjälte eller hjältinna. Berättelserna erbjuder framför allt positiva lösningar och har oftast barn 

som agenter. Fiktionen är fortfarande ett sätt att börja förstå och lära sig behärska världen i 

olika tappningar, samtidigt som serieböckernas upprepningar, läsarnas förkärlek för 

omläsningar och formelartade upplägg innebär trygghet. Den tonåriga läsaren kan däremot ta 

steget mot en litteratur som är mindre förutsägbar och formelbunden och har mer 

svårhanterligt innehåll. Böckerna fokuserar oftare inre tankar och känslor och till de mest 

positiva omdömena i den här åldern hör ”Den fick mig verkligen att tänka”. Äkthet är ett 

nyckelkriterium, både i behovet av framställningar som upplevs som verklighetstrogna och i 

de ideologiska sanningar som söks. Läsaren i collageåldern, det vill säga unga vuxna, börjar 

lära sig att förhålla sig mer distanserat till texten. De erövrar en större analytisk medvetenhet 

och förmåga att sätta in texter i historiska, sociala och estetiska sammanhang. Den 

pragmatiska, vuxna läsaren, slutligen, besitter förmågan att blanda litterära förhållningssätt 

och är ännu mer medveten om vad hon gör när hon läser – analyserar, kontextualiserar, söker 

nya utmaningar och tankesätt eller ”bara” läser för spänning, förströelse, underhållning, tröst 
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eller trygghet. Precis som Langer poängterar Appleyard alltså närhet och distans som ett 

växelspel snarare än som varandra uteslutande poler.
80

 

 Ett möjligen problematiskt drag hos Appleyard är att hans modell smalnar av, från att 

handla om åtminstone de flesta barn till att bland vuxna bara fokusera akademiker. Ska man 

förstå det som att alla andra vuxna mentalt stannar i växten och blir kvar på barnstadier? 

Skulle formell utbildning vara det enda sättet att utveckla kritiskt tänkande – och är 

akademisk utbildning verkligen en garanti för detsamma? 

 Någon som använder sig av bland annat Appleyards läsarroller är Lars-Göran Malmgren. I 

Åtta läsare på mellanstadiet porträtterar han åtta mellanstadieläsares förhållande till litteratur 

och undervisning. De här mellanstadieeleverna placerar han in i övergången mellan 

hjälte/hjältinne-fasen och den tänkande fasen. Framför allt betonar han dock hur läsning fyller 

olika funktioner och förstås på olika sätt av olika individer i olika situationer. Läsarnas 

litterära kompetens och repertoarer är komplexa och genom sina personliga referensramar kan 

de komma med överraskande tolkningar. I ett fall kan till exempel en vanligen mycket 

handlingsorienterad pojke relatera till och tolka fragmentarisk, metaforisk poesi just därför att 

den anknyter till hans personliga teman och erfarenheter. Även här är alltså den personliga 

ingången, den subjektiva relevansen, direkt avgörande.
81

 

 

Sammanhang, möten och motstånd 

När det gäller litteraturdidaktik finns flera spännande undersökningar som kombinerar teorier 

och begrepp från olika håll för att nå en så djup och mångsidig förståelse som möjligt av den 

undersökta klassrumsverkligheten eller lässituationen. Malmgrens Åtta läsare på 

mellanstadiet är enligt min uppfattning en sådan; Olin-Schellers Mellan Dante och Big 

Brother en annan. En sista modell som jag vill lyfta fram är sålunda en som spelar stor roll 

hos båda dessa och i många andra studier av litteraturreception, Kathleen McCormicks 

repertoarbegrepp. McCormicks modell ritar upp mötet mellan läsare och text, där båda är i 

besittning av dels allmänna och dels litterära repertoarer. Både text och läsare står också i 

relation till en ideologi, som i sin tur har både en allmän och en litterär sida:
82
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De allmänna sidorna av textens och läsarens repertoarer har att göra med värderingar och 

attityder till världen och människan, som moral, politik, religiösa övertygelser och sociala 

normer. Den litterära repertoaren innefattar saker som läsarstrategier, berättartekniker, språk 

och formspråk.
83

 McCormicks modell förenar, menar Malmgren, ”text, läsare och socio-

historisk kontext utan att reducera vare sig den läsande individens eller den socio-kulturella 

kontextens liv”, det vill säga texten ”är en social konstruktion som är producerad i ett 

historiskt sammanhang och som kan läsas och reproduceras i ett annat, i en läsares sociala 

formation”.
84

 Det är dessa ideologiska, sociala och litterära ramar som i någon mening avgör 

vad som händer i mötet mellan text och läsare, det vill säga i själva läsningen. 

 Om läsarens och textens olika repertoarer stämmer tillräckligt väl överens och texten alltså 

i tillräckligt stor utsträckning motsvarar läsarens förväntningar och kompetenser uppstår en 

matchning. I det motsatta fallet kolliderar repertoarerna istället. Det Olin-Scheller framför allt 
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intresserar sig för är dock ett mellanting. Om skolans undervisning ska kunna bli meningsfull, 

subjektivt relevant, för eleverna så måste den anknyta till deras litterära repertoarer, men det 

är just i spänningsfältet mellan det för eleven välbekanta och det utmanande som lärande kan 

uppstå. Olin-Scheller jämför med Vygotskijs ”närmaste utvecklingszon”, skillnaden mellan 

vad man klarar av själv och vad man klarar av med stöd från andra. Det är i spänningsfältet 

mellan läsarens och textens repertoarer som meningsskapande och lärande kan uppstå, och det 

är där undervisningen är av vikt för att stötta eleverna och hjälpa dem utveckla sina 

repertoarer.
85

 Med det här perspektivet blir skolans lyhördhet för elevernas erfarenheter, 

förväntningar, kunskaper och kompetenser – inte minst vad gäller olika texttyper och medier 

– fullkomligt central.
86

 

 

Att använda litteratur ickelitterärt 

I Erika Sandströms undersökning av ”vanliga människors” historiebruk under 

Medeltidsveckan på Gotland finner hon att historien fyller också en rad funktioner där 

historien i sig är av underordnad, för att inte säga helt godtycklig, betydelse. På samma sätt 

förhåller det sig med aspekter av litteraturen. 

 Liksom för Sandbergs medeltidsintresserade finns det ett egenvärde i att vara insatt i en 

berättelse och dela den med andra, att få känna sig kompetent och bekräftad och höra till en 

självvald gemenskap med liknande intressen och värderingar. Det man samlas kring skulle 

egentligen kunna röra sig om nästan vad som helst, och kan vara medeltiden lika gärna som 

en viss fiktiv värld eller en speciell textkompetens. Christina Olin-Scheller ger ett mycket 

påtagligt exempel på detta: en flicka som säger sig älska Tolkiens Sagan om ringen-romaner – 

en romanserie som ”alla” bland hennes bekanta tycks läsa och uppskatta – hon har bara inte 

hunnit läsa dem än. Tre år senare säger hon fortfarande samma sak. Lusten att höra till 

gemenskapen kring romanerna tycks vara betydligt större än lusten till själva romanerna.
87

 

 Precis som ickelitterära skäl kan få oss att ta till oss litteratur, att uppfatta den som på något 

sätt relevant för oss, kan förstås också motsatsen ske – vi kan avvisa texter inte på grund av 

skäl som egentligen inte har med texten att göra. Typexempel på det skulle kunna vara 

arbetarklasskillar vars kulturella preferenser utgör en motkultur till skolan och som uppfattar 

bokläsning som en feminin aktivitet. Det kan också vara de unga tjejer som i Olin-Schellers 

undersökning läser och diskuterar vissa böcker tillsammans med varandra och med sina 
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mammor och därmed gör romanerna till gemensam referensram för samtal i en kvinnlig 

gemenskap.
88

 Att dra en absolut gräns mellan litterärt och ickelitterärt bruk av texter i de här 

sammanhangen är svårt. Det är kanske inte ens meningsfullt. Oavsett anledningen till att en 

viss relation till en text uppstår konstaterar i alla fall Olin-Scheller att textpreferenserna spelar 

stor roll för hur olika individer definierar sig själva.
89

 

 

Sammanfattande diskussion: historiebruk och litteraturreception 

Som vi har sett ovan kan historiens och litteraturläsningens subjektiva relevans förstås på en 

mängd olika sätt. Litteratur och historia kan vidga våra vyer, utveckla våra repertoarer och 

göra oss till bättre läsare, ja, kanske till och med till bättre människor – åtminstone om vi både 

får möta många olika texter och många olika andra läsare. Historiska och fiktiva berättelser 

kan hjälpa oss att förstå, ordna och skapa mening i våra egna livsberättelser och i berättelserna 

om världen omkring oss. Berättelser kan tillfredställa behov av trygghet och tröst, spänning 

och utmaning. De kan hjälpa till att utveckla våra bilder av världen och människan eller ge oss 

bekräftelse på uppfattningar och fördomar vi redan har. 

 Det kan säkert tyckas problematiskt att på detta sätt sammanställa fiktiva och ”verkliga”, 

historiska berättelser. Jag vill heller inte påstå att de är detsamma, men de har många 

gemensamma, grundläggande nämnare. Berättelser är berättelser i den övergripande 

betydelsen att de skapar mening och levandegör sammanhang. Mellan fiktion och historia 

eller ”sanning” är gränserna också i någon mån flytande. Blandgenrer förekommer och skapar 

ibland konflikter, inte minst i skolsammanhang, och det är också viktigt att komma ihåg att vi 

faktiskt aldrig kan komma åt historien, verkligheten, i sig; den är alltid berättad, medierad, 

tolkad och återgiven. 

 Historie- och litteraturdidaktiken, historiebruk och litteraturreception, förhåller sig delvis 

olika till hur ämnena används och blir subjektivt relevanta på individnivå. Inom 

litteraturdidaktiken finns stora, konkreta undersökningar på klassrumsnivå som gör bruk av ett 

flertal teoretiska modeller och begrepp. Inom historiedidaktiken har fokus snarare legat på 

historiens roll i samhället i stort och på hur olika, inte minst politiska, grupperingar 

kommunicerar kring historia. Vilket bruk ”vanliga människor” gör av historiska berättelser 

har onekligen hamnat i skymundan. 

 Med begrepp som historiemedvetande, historiekulturer, olika historiebruk och de historiska 

berättelsernas roll i vardagligt identitetsskapande finns om inte annat en spännande ansats. 
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Det framträder inte minst i likheterna mellan en del av dessa begrepp och begrepp från 

litteraturreceptionen. När David Mellberg diskuterar hur konflikter uppstår mellan skolans 

historiekultur och historiekulturer hos vissa elever med invandrarbakgrund finns till exempel 

tydliga kopplingar till såväl Kathleen McCormicks repertoarbegrepp som Lev Vygotskijs 

närmaste utvecklingszon. När skolans och elevens repertoarer ser för olika ut uppstår krockar, 

men om undervisningen kan vara lyhörd för elevens kunskaper, behov och erfarenheter – för 

vad som är subjektivt relevant för eleven – kan istället en konstruktiv spänning, en 

utvecklingszon, uppstå. En undervisning som kan ta till vara spänningen mellan elevens 

behov och förväntningar och skolans synsätt kan både möta och utmana eleven. 

 En av de pedagogiska grundtankar jag tog upp i inledningen är lärandets sociala natur. 

Möten mellan repertoarer och en undervisning som inte bara förmedlar kunskap utan 

tillsammans med eleven producerar kunskap är en aspekt av det. Det goda samtal som spelar 

en så framträdande roll hos flera av de litteraturteoretiker som tagits upp är en annan. Louise 

Rosenblatt, Judith Langer, Aidan Chambers och Magnus Persson poängterar alla att det inte är 

läsning i sig som besitter den verkliga utvecklingspotentialen, det är samtalet om det lästa. I 

samma andra menar flera historiedidaktiker att det är genom att jämföra olika texter och 

tolkningar som den historiska berättelsen bäst hanteras och blir konstruktiv. Det är möten med 

olika texter och olika läsningar som vi tvingas tänka, jämföra, formulera, lyssna, formulera 

om och ta ställning. Här finns också mycket nära beröringspunkter med kursplanernas elev 

som kritiskt tänkande subjekt. 

 Vad som också finns tydligt företrätt i kursplanerna är elevens bruk av litteratur och 

historia för att skapa identitet. Också detta är bruk som diskuteras inom de båda 

ämnesdidaktiska fälten. Klas-Göran Karlsson tar upp det inom det existentiella historiebruket 

och Martin Alm knyter samman historiemedvetande, identitet och historisk berättelse. Som 

bland andra Christina Olin-Scheller påpekar spelar också fiktiva texter roll i 

identitetsskapande. Vi definierar oss själva utifrån vår litterära smak och vi förstår 

berättelserna om oss själva och världen omkring oss med hjälp av och i förhållande till andra 

berättelser, fiktiva eller verklighetsbaserade. 

 Litteraturreception och historiebruk är med andra ord komplexa företeelser vars innebörder 

aldrig kan slås fast en gång för alla. De är ständigt i omvandling, ständigt i anpassning till de 

mångfacetterade behov de svarar mot. Inte desto mindre, eller kanske just därför, kan många 

olika slags verktyg, begrepp och modeller behövas för att begripa, möta och utmana dessa 

behov.
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Subjektiv relevans i praktiken 

Så har turen kommit till uppsatsens explorativa studie, intervjumaterialet. Här ska först var 

och en var och en av de tre intervjuerna ges en kort presentation. Därefter diskuteras några i 

intervjuerna centrala teman och slutligen ska dessa sammanfattas och relateras till relevanta 

begrepp och modeller ur förra avsnittet.
90

 

 

Lars – ”då – nu – du” 

Lars är i 65-årsåldern och undervisar i svenska och svenska som andraspråk på Komvux. Det 

har han gjort i olika former de senaste decennierna, men samtidigt också hunnit vidareutbilda 

sig i bland annat specialpedagogik, något han tillskriver stor betydelse för sin lärarroll. 

 Under den tid han har undervisat upplever inte Lars att ämnet har förändrat sig särskilt 

mycket, däremot han själv och ”metodiken”. Sedan vidareutbildningen nämner han Roger 

Säljö som sin förebild och vill fokusera ”det givande samtalet”: ”att samtala mycket mer, 

handleda mycket mer. Inte föreläsa.” Eleverna läser och pratar om det lästa mycket. Det ska 

vara aktivitet i klassrummet. Då tror han kunskaperna både blir djupare och sitter bättre och 

att eleverna blir mer stimulerade till fortsatt läsning. Han har till och med jämfört de båda 

metoderna själv: 

 

Ett år så var halva klassen rätt så skeptiska till det nya, mer moderna, den här samtalsmetodiken, 

så att jag hade både och. Halva klassen fick traditionella skrivningar och den andra slapp 

skrivningarna och vi diskuterade istället. På slutet när vi hade en stor genomgång i seminarier så 

var det konsekvent de som inte hade haft skrivningarna som var klart bäst. De andra hade 

mycket svårare att delge, att se sammanhang över huvud taget, och utveckling, och jämföra 

texter. [---] Efteråt så var det ingen tvekan vilken väg man skulle ta. 

 

Lars diskuterar gärna just sin samtalsmetodik. Kursinnehållet däremot tycks ligga fast och 

domineras av den västerländska litteraturhistoriska kanon. På frågan om det kan vara svårt att 

motivera varför man ska läsa dessa böcker svarar han enkelt: ”Jag tror det är mer ungdomar 

som funderar över det. Det är nästan aldrig någon som har ifrågasatt det på Komvux. Och då 

blir det väl att man inte motiverar det heller, kanske.” Först när jag insisterar på hans 

personliga svar kommer motiveringarna. Skönlitteratur är intressantare, mer spännande än 
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facklitteratur, och framför allt ”det säkraste, enklaste sättet att ta till sig andra kulturer, andra 

människors sätt att tänka”. 

 Eleverna på Komvux kommer från många olika länder och kulturer och det tycker Lars är 

mer givande än när alla har samma bakgrund i svensk grundskola och ”stöpts i samma form”. 

Att försöka föra in mer litteratur från de olika elevernas hemländer på kursen uppfattar han 

som en intressant, men inte särskilt realistisk idé. Däremot tycker han ofta att många av de 

utlandsfödda eleverna är bättre på den västerländska kanon än vad de svenska eleverna är. När 

han jämför med sin egen skolgång kommer också de svenska, nutida eleverna till korta. När 

Lars gick i skolan läste man fler hela verk, på fler olika språk. ”Vi läste ju Ibsens Ett 

dockhem, självklart, utan att protestera. Det var ju meningslöst att protestera. Idag stönar ju 

svenskarna över tre sidor, som de inte begriper, på norska.” Sitt eget kursinnehåll uppfattar 

Lars alltså som en sorts light-version av ett kursinnehåll som i princip varit konstant sedan 

han själv gick i skolan. 

 

Emma – ”alla gillar det egentligen” 

Emma är i 20-årsåldern och läser till högstadielärare i historia och religion. Förutom den 

verksamhetsförlagda utbildningen har hon också erfarenheter som lärarvikarie med elever i 

varierande åldrar. 

 Emmas historieintresse väcktes tidigt och handlade då främst om arkeologi och 

fascinationen för dem som bott på samma plats som hon, fast på stenåldern. ”Just där mitt hus 

står, där har det bott nån, aslänge. Det var jättehäftigt! Någon som bodde i hydda och inte 

hade några leksaker och inte gick i skolan. Det var ju jättekonstigt.” Och ”det kunde ha varit 

JAG.” 

 Påtagligt i Emmas berättelse är hur hennes föräldrar uppmuntrat hennes intresse. Familjen 

gick på museer och köpte tjocka böcker om arkeologi åt henne och hon och pappan smög sig 

in på arkeologiska utgrävningsplatser i närområdet. I skolan däremot blev historia inte något 

favoritämne, utan ledde till och med till öppna konflikter med en lärare. Historia i skolan 

minns hon mest som tråkigt faktarabblande och katederundervisning. 

 Själv tror Emma på att fånga intresset, att underhålla och få med eleverna på aktiviteter 

som rollspel och stenåldersläger, inte bara vara beroende av en lärobok. Med rätt ingång kan 

man lära sig vad som helst, menar Emma, men ”alla har ju olika vägar till att förstå också. Det 

finns ju vissa som måste läsa och vissa som måste höra och vissa som måste göra och såhär. 

Och det är ju roligare för mig då.” 
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 Alla människor är egentligen intresserade av historia, tror Emma. De skulle vara det om de 

bara förstod det. Hon har också en mängd motiveringar till varför historia är så viktigt. Det 

handlar om vilka vi är och var vi kommer ifrån, det handlar om att lära sig tänka källkritiskt, 

det handlar om att lära av historiens misstag och inte upprepa dem, det handlar om respekt för 

äldre människor och dem som levt tidigare, om vad som förändras och vad som är evigt 

mänskligt, och om att känna till andra sätt att leva så vi har möjlighet att ändra vårt eget 

levnadssätt om det skulle behövas. 

 När hon berättar om konkreta möten med elever är det emellertid ofta fråga om att just 

väcka deras entusiasm och intresse, som när både hon och eleverna dras med i berättelserna 

om giljotiner och ”Axel von Fersens blodiga död”, fast det inte ens var det de skulle prata om 

egentligen. 

 

Sandra – ”vad som helst kan vara historia” 

Sandra är i 30-årsåldern och arbetar som gymnasielärare i svenska och historia parallellt med 

att hon läser påbyggnadsutbildningen till just det (och alltså tidigare har läst sina 

undervisningsämnen som fristående kurser). I sitt arbete undervisar hon både elever på 

studieförberedande gymnasieprogram och elever på individuella programmet som behöver 

läsa in högstadiebetyget i historia. 

 Också Sandra har med sig sitt historieintresse hemifrån och refererar särskilt till mormor 

och morfar som kunde berätta om hur det var i Sverige under andra världskriget och när de 

var unga. Sandras historiesyn är också tydligt kopplad till litteratur och populärkultur, från 

Barna Hedenhös och mormor som berättade om livet förr utifrån gemensam läsning av Moa 

Martinsons Mor gifter sig, till tjusiga kostymfilmer och högstadieläraren som visade filmen 

Forrest Gump för att illustrera amerikansk efterkrigshistoria. Särskilt i tonåren blev 

populärkultur och samtidshistoria viktigt – ”helt plötsligt är det musik och färger och häftiga 

grejer såhär, som man kunde relatera till”. 

 Den här breda ämneskonceptionen, uppfattningen att historia ”är ju ett idiotstort begrepp 

som egentligen innefattar allting”, är central för Sandra, men det är inte alltid så lätt att få 

eleverna att acceptera den, eftersom den ofta skiljer sig från de ämnesföreställningar de har 

med sig från grundskolan. Många, upplever hon, har dåliga erfarenheter från tidigare 

undervisning och tror vare sig att något intressant kan vara historia eller att de själva kan ha 

något att bidra med. Idealet är att få igång ”ett avslappnat samtal” och ”en naturlig 

diskussion” så att eleverna får olika perspektiv på det som diskuteras. Ett sätt som Sandra 
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använder sig av för att få med sig eleverna är att ta i bruk ett medium som de är välbekanta 

med, som i ett pågående projekt där de fått utgå från rocklåtar med historiska motiv. Ett annat 

kan vara att ta vara på det existentiella intresse som hon upplever att tonåringar närmast 

naturligt har. 

 

”Det handlar ju om dig!” – identitetsskapande och andra bruk 

Trots att Sandras och Emmas historieintressen ser ganska olika ut och inte minst har helt olika 

tyngdpunkter i äldre respektive modern historia uttrycker de sig nästan exakt likadant på i alla 

fall en punkt: alla människor är egentligen intresserade av historia. De har kanske dåliga 

erfarenheter och har fått fel uppfattning om vad ämnet är, men bara de fick en chans så skulle 

de uppskatta det. 

 Här spelar historiens identitetsskapande funktioner, det som Klas-Göran Karlsson kallar 

det existentiella bruket av historia, en tydlig roll. Som Emma uttrycker det i frustration över 

en tänkt ointresserad elev: ”Men det är ju jätteintressant! Det handlar ju om dig, om var du 

kommer ifrån, din familj, din släkt, din bakgrund, ditt land, alltihop!” För Sandra framträder 

tillhörigheten till släkten framför allt i mormors och morfars berättelser, men också att 

identifiera sig med ungdoms- och populärkultur under 1900-talets senare hälft. I intervjun 

med Emma finns det här perspektivet också i att vara den senaste i en lång rad människor som 

bott på samma fysiska plats. 

 På ett liknande sätt ger Lars självklara förhållande till kulturarvet och den västerländska 

kanon honom en fast förankring, både bakåt i tiden till hans egen skolgång, i ett svenskt och 

västerländskt kulturarv och i en yrkes- och ämnestradition. För honom är det självklart att det 

är de klassiker som han själv läste i skolan som ska föras vidare till nya elever och nya 

svenskar.  

 Intervjun med Lars tangerar också ett flertal av de ämneslegitimeringar Magnus Persson 

urskilt, däribland dem jag velat se som underordnade i den betydelsen att de bygger på en 

redan etablerad uppfattning om ämnets relevans. Dit hör ”främjar goda läsvanor”, eller med 

Lars ord ”stimulerar till fortsatt läsning”, ”ger kunskap om litteratur, litteraturhistoria och 

litterär terminologi” och inte minst ”ger förtrogenhet med kulturarvet”. Att litteratur ger 

upplevelser och kunskap och ”är det enklaste sättet att ta till sig andra kulturer, andra 

människors sätt att tänka” tar han upp först som personligt motiv. Att behöva motivera varför 

man ska läsa är inget han är van att syssla med. Flera av Perssons andra legitimeringar, som 

de om den demokratiserande, subjektiviserade, relativiserade och identitetsstärkande 
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litteraturundervisningen kan mycket väl finnas inbyggda i samtalsmetodiken Lars förespråkar, 

men med den begränsningen att innehållet, den litteraturhistoriska kanon, i princip inte är 

förhandlingsbart.
91

 I själva samtalet, vare sig det nu rör sig kring litteratur, litteraturhistoria 

eller historia, kan, som alla tre intervjuade framhåller det, ett med Karlssons terminologi 

vetenskapligt bruk börja ta form. Det är i samtalet, vilket litteraturteoretiker som Rosenblatt, 

Langer, Chambers och Persson också påpekat, som möten mellan olika tolkningar och 

uppfattningar kan utmana människor till jämförande, källkritik och kritiskt tänkande. 

 För Emma och Sandra är som sagt det identitetsskapande, eller med Karlssons ord det 

existentiella historiebruket, en viktig del av historiens relevans. Att känna till sitt eget, sin 

familj, sitt lands och kanske sin tomts ursprung är ett sätt att orientera sig och få ett 

sammanhang. Deras klassperspektiv präglar på vem och vad i historien som känns nära och 

relevant – populärkultur, mormor och Moa Martinson (Sandra) och ”hur vanliga människor 

hade det. För det är ju såna vi är allihop, de flesta av oss” (Emma) – rymmer antydan till 

moraliska, politiska och ideologiska bruk, liksom för övrigt Lars sätt att diskutera könsroller, 

äktenskap och ära med utgångspunkt i Ibsens Ett dockhem. Emmas vänder och vrider på både 

likheter och skillnader mellan vår egen tid och historisk tid, nutidsmänniskor och historiska 

människor, och poängterar att vi kan lära oss mycket av historien. Dels ”hur man gjorde förr”, 

hur man klarade sig utan materiella hjälpmedel vi har idag, ifall vi blir tvungna att göra det 

igen. Dels för att ”historien är ju historien om saker som gått fel, ganska ofta, och då kan man 

väl försöka lära av det någon gång, snälla!” Det är viktigt att vi kommer ihåg det som varit 

hemskt, så att vi inte låter det hända igen. ”Jag vill ju inte tänka på Hitler varje dag, det är ju 

inte min önskan, men man måste ju liksom, nästan. Alltså för att inte, ja, Reinfeldt plötsligt 

ska samla alla i en enad front och gå emot andra länder eller vissa av våra egna invånare, 

liksom.” Historien kan alltså både fungera som varnande exempel och som pedagogiska 

alternativ till vår egen tillvaro – ”om det en gång har förändrats, så kan det ju förändras igen”. 

Det är ett pedagogiskt bruk av historien som lätt fylls med politisk handlingsberedskap. 

 

”Det givande samtalet” – flerstämmighet i klassrummet 

I samtliga tre intervjuer spelar samtalet i klassrummet en viktig roll. Lars lägger stor vikt vid 

den ”nya, mer moderna” samtalsmetod han använder. Med slagorden ”då – nu – du” (Vad 

betydde verket i sin samtid? Hur ser man på det idag? och Vad betyder det för dig?) 

poängterar han att elevens personliga förståelse och åsikt också räknas. Här skulle berättelsens 
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olika tolkningsmöjligheter, som jag diskuterade i litteraturavsnittet, kunna bli synliga genom 

olika elevers läsningar av samma text, epok eller författarskap. För Lars är det emellertid mer 

prioriterat att få med så många verk som möjligt från varje litterär epok, varför det sällan 

förekommer att flera elever läser samma verk, däremot samma textutdrag ur den antologi som 

används på kursen. I vilket fall som helst upplever Lars att elevernas kunskapsproduktion 

genom samtalsmetoden blir djupare och mer personligt förankrad än vid ett produktorienterat 

faktapluggande. 

 Också för Sandra och Emma har klassrumssamtalet att göra med elevaktivitet och 

subjektiv förankring, men även med perspektiv, tolkningar och källkritik. I diskussioner 

mellan elever sinsemellan och mellan lärare och elever uppstår multipla perspektiv på 

historien. I deras exempel på sådana diskussioner kan man ana att detta fungerar bättre ju 

närmare eleverna det de sysslar med ligger. Ganska självklart blir det lättare att ha egna 

åsikter om något som man känner sig ha lite koll på, som rockmusik. 

 Både Sandra och Emma är bekymrade över effekten i att bara använda en lärobok, som 

därmed ges stor auktoritet i klassrummet. Emma har inom ramen för lärarutbildningen 

undersökt hur vinklade läroböcker är och utbrister: ”Jag kommer ju aldrig mer tro på en 

lärobok!”. En lösning på det problemet hämtar hon från en av sina praktikmentorer. I hennes 

klassrum finns många olika läroböcker som eleverna får slå i. Då blir de tvungna att 

konfronteras med olika perspektiv och uppgifter och försöka ta ställning till vad som är 

rimligt. Det är förstås en lösning helt i stil med dem historiedidaktikerna förespråkar: 

problemet med den opålitliga berättelsen löses med fler berättelser, med flerstämmighet och 

med källkritik. 

 

”alla kan ha en åsikt egentligen” – att möta elevernas repertoarer 

I Sandras försök att få fram olika perspektiv på historia från eleverna själva noterade jag att de 

tycks ha lättare att uttala sig om vissa ämnen, som musik, som de förmodligen själva anser att 

de kan något om. I andra sammanhang har nämligen de här eleverna, som går på individuella 

programmet, som haft det kämpigt med historia och förmodligen ofta ser sig själva som dåliga 

på det, svårt att acceptera att deras perspektiv skulle vara något att räkna med. Sandra 

exemplifierar med en situation där flera elever tänker olika om något och hon försöker få dem 

att inse att ”’här har vi ju olika perspektiv på en och samma sak’ och då bara ’Jamen, det 

räknas inte’, liksom. Nä, okej … ’För vi är bara … vi är bara vi, liksom, och vi har ingen rätt 

att tycka om historia, liksom, det är bara professorer i manchesterkavajer som får göra det’. 
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Jättefascinerande.” Här krockar helt enkelt Sandras och elevernas föreställningar om vad 

historia är och vem som får vara med och bedöma den, precis som McCormicks krockande 

repertoarer eller Mellbergs krockande historiekulturer. 

 Sandra ger också uttryck för en medvetenhet om detta när hon menar att för de elever som 

har ett problematiskt förhållande till ämnet måste man försöka göra det lite roligare och mer 

lättillgängligt, ”inte bli för krånglig och analyserande och sådär … för de är inte där än då, de 

här eleverna”. Hon får försöka närma sig deras repertoar. Att använda sig av olika medier är 

som sagt en strategi för det. För henne själv har skönlitteraturen betytt mycket, men alla gillar 

ju inte skönlitteratur. Kan man plocka in film, musik och konst så skapar man ytterligare 

möjliga kontaktytor. Hon väljer låtar till sitt musikprojekt och ser till att välja några på 

svenska och några på engelska, så att den som har problem med språket inte ska behöva 

hindras av det. 

 Någon form av repertoar- eller historiekulturstanke ligger också bakom när både Sandra 

och Emma förklarar varför inte alla människor säger sig vara intresserade av historia och de 

menar att dessa ointresserade helt enkelt fått en felaktig bild av vad historia är. De ”har 

förknippat historia med … kungar, årtal, ja, stenålderskvarlevor och arkeologi många gånger”, 

”Nu ska vi studera benbitar” (Sandra) eller ”de har inte fattat vad det handlar om tidigare. Och 

de har haft dåliga lärare. Eller hade undervisning för länge sen, när det inte handlade om annat 

än årtal hela tiden” (Emma). Historia för Sandra och Emma är ett ämne som är öppet för och 

berör alla. Allt annat är olyckliga missförstånd. 

 Man skulle kunna utrycka det här i termer av historiekulturer, men till skillnad från den 

krock som David Mellberg beskriver, där elever kommer i konflikt med skolans historiekultur 

därför att de bär med sig en historiekultur med antisemitiska inslag hemifrån, kommer istället 

den relativiserande, demokratiserade historiekultur som Sandra står för i konflikt med den mer 

traditionella skolkultur som hennes elever har med sig från grundskolan. I denna 

historiekultur är historia ett mer avgränsat och absolut ämne som ska hanteras av experter och 

där vanliga elever inte har rätt till en åsikt. 

 Huruvida liknande repertoarkrockar uppstår i Lars klassrum är svårt att avgöra utifrån mitt 

intervjumaterial. Möjligen är hans missnöje med svenska elevers oförmåga att läsa ur den 

litterära kanon på det sätt han själv gjort ett tecken på det, men han lyfter också fram teman ur 

litteraturen som brukar utmynna i intressanta diskussioner. För tillfället är det Ibsens Ett 

dockhem som ska behandlas i klassrummet, ”och man och kvinna är någonting som alltid 

berör. Olika kulturer. Det här som Nora sa, ”Nej, Torvald” – att ingen offrar sin ära för någon 
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man älskar. Jag tänker på heder, hedersperspektivet.” I sådana diskussioner kan textens teman 

relevantgöras även för elever som kanske inte knutit an direkt till texten i sig. 

 

”att fånga intresset” – och sen då? 

När eleverna ”inte är där än” måste man försöka att väcka deras intresse. Det är något som 

spelar en central roll för både Sandra och Emma. Hur får man någon att bli, eller upptäcka att 

han är, intresserad av historia? Här spelar onekligen det spektakulära och inte minst 

våldsamma historieberättandet stor roll. Emma berättar för fascinerade elever om hur Axel 

von Fersen fick bröstkorgen sönderhoppad av en ilsken mobb och Sandra minns vilket intryck 

mumier som fick hjärnan utdragen med en krok genom näsan i det forntida Egypten gjorde på 

henne själv i skolåldern – och vilken entusiasm som vaknade hos elever som i ett grupparbete 

häromveckan upptäckte Mayaindianernas offerceremonier. Starka känslor och inte minst 

äckel gör helt enkelt intryck. Också populärkultur eller personer och händelser som ofta 

figurerar i media kan väcka intresse och sedan utgöra en igenkänningsfaktor, någonting att 

bygga vidare på. 

 Det fokus de båda lärarstudenterna lägger på det intresseväckande, vid att fånga eleverna, 

skulle kunna relateras till Judith Langers första fas i skapandet av litterära 

föreställningsvärldar: att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld.
92

 Sandra och 

Emma verkar lägga stor vikt, energi och fantasi på att komma på sätt att helt enkelt få elever 

att ta så att säga klivet över tröskeln. Men sedan då? 

 Kanske skulle också ett sätt att gå vidare vara med hänvisning till Appleyards läsarroller? 

Sandra förklarar i alla fall exempelvis intresset bland många elever för andra världskriget 

bland annat med tonårens upptagenhet av stora existentiella frågor. Detta kan kopplas till 

Appleyards läsarroll ”läsaren som tänkare”, som så småningom leder vidare till rollen 

”läsaren som tolkare”.
93

 Här skulle en modell för litteraturreception inte omöjligt kunna 

befrukta även arbetet med historiska berättelser och utvecklandet av historiemedvetande. 

 

Sammanfattande diskussion: subjektiv relevans i praktiken 

De tre här intervjuade lärarna har olika syn inte minst på vilket typ av lektionsinnehåll som är 

relevant för deras ämnen, på huruvida fokus ska ligga på äldre eller nyare tid, på klassiska 

litterära verk eller på medier ur elevernas egna textrepertoarer. Det finns emellertid också 
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stora likheter i deras sätt att resonera kring hur ämnet blivit relevant för dem själva och hur 

det ska göras relevant för deras elever. En central roll i detta spelar samtal och skapande av 

flerstämmighet i klassrummet. Det är i möten mellan olika läsare, texter och tolkningar som 

elevernas historiemedvetande och uppfattningar kan utmanas och utvecklas. 

 De historiska eller fiktiva berättelser som tas upp i undervisningen tänks vara relevanta inte 

minst i förhållande till det existentiella historiebruket – de ska kunna användas i diskussioner 

kring vilka vi är och varifrån vi kommer, men också om vad det innebär att vara människa, 

svensk, man eller kvinna, kring hur samhället har förändrats och hur det skulle kunna 

förändras i framtiden. 

 Särskilt de både yngre lärarna ägnar mycket tid och energi åt att hitta sätt att fånga 

elevernas uppmärksamhet och relevantgöra ämnet för dem, men det är också tydligt att både 

lärare och lärarstudenter använder sin känsla av subjektiv relevans i lektionsplaneringen. Ett 

tydligt exempel på det är Sandra, som själv upplevt att historia blev relevant och levande i 

mötet med efterkrigstidens populärkultur och nu använder bland annat rockmusik som en 

utgångspunkt i sin undervisning. Ett annat exempel är Lars, som med ett mer traditionellt 

litterärt undervisningsinnehåll vill erbjuda sina elever den kulturella gemenskap som den egna 

skolgången gett tillträde till. 

 En intressant aspekt av detta hur Sandra när hon försöker anknyta till elevernas 

textrepertoarer, erfarenheter och intresseområden ändå möts av misstänksamhet från eleverna. 

Hennes inkluderande ämnesuppfattning riskerar att krocka med den mer traditionella 

historiekultur som eleverna bär med sig från tidigare stadier. 

 Med Mellbergs historiekulturer och McCormick/Olin-Schellers repertoarbegrepp i 

bakhuvudet kan man dock konstatera att konflikter kan utvecklas både åt positiva eller 

negativa håll. En lyhörd undervisning kan lyssna in elevernas föreställningar och behov och 

utmana dem snarare än att stöta bort dem. 

 Det här är ett exempel på ett konstruktivt begrepp som förekommer i varianter inom både 

historie- och litteraturdidaktik. Andra återkommande företeelser är relationen mellan 

historiemedvetande, identitet och berättelser. Att verkligen utforska den aspekten skulle kräva 

ett lite annorlunda, mer fördjupat intervjumaterial än den här studien innehåller, men att både 

fiktiva och historiska berättelser kan användas och används för att på olika sätt definiera och 

diskutera människor och olika typer av mänsklig verksamhet står klart.
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Slutdiskussion 

Litteraturteoretiker som Louise Rosenblatt har sedan första halvan av 1900-talet hävdat att 

inlevelse och distans inte borde ses som två oförenliga storheter, utan som förhållningssätt 

som kan och bör berika varandra. Det har tagit långt tid för den tanken att få något vidare 

genomslag. Av de båda ämnen som diskuterats här har särskilt historiedidaktiken hållit sig på 

avstånd från allt som inte kan betraktas som strikt vetenskapligt historiebruk, men som bland 

andra Klas-Göran Karlsson och Cecilia Trenter påpekat används historia på betydligt fler sätt 

än så. Här har litteraturdidaktiken onekligen varit mer öppen för så kallade vanliga 

människors, inte minst elevers, olika användningar av olika typer av texter. Litteraturvetare 

och lärarutbildare inom litteraturområdet har i betydligt större utsträckning befunnit sig i 

konkreta klassrum och intervjuat konkreta elever och lärare och på den punkten skulle man 

kunna önska att historiedidaktiken i större utsträckning tog efter. Ytterligare vinster kunde 

förmodligen göras om man tog intryck också av andra discipliner, som tvärvetenskapliga 

kulturstudier, ungdomskulturforskning, etnologi eller socialantropologi, även om detta ligger 

utanför undersökningsområdet för just den här uppsatsen. 

 Mellan historie- och litteraturdidaktik finns emellertid en hel del kontaktytor och 

möjligheter att berika varandra. En påtaglig likhet finns mellan David Mellbergs krockande 

(eller matchande) historiekulturer i Rosengård och Kathleen McCormicks matchande eller 

krockande text- och läsarrepertoarer. Båda pekar de på vikten av en undervisning som är 

lyhörd för och tar tillvara elevens erfarenheter, intressen och kompetenser. 

 På samma sätt kan ämnena närma sig varandra när det gäller att skapa flerstämmighet i 

klassrummet, något som bland annat framkommer i min undersöknings explorativa 

intervjustudie. Precis som subjektiv relevans och vetenskaplig distans berikar varandra kan 

berättelser och källkritik utgöra, inte två motstridiga ämneskulturer, utan två sidor av samma 

mynt. Här är det snarare svenskämnet som skulle kunna lära sig av historieämnet, för om 

historiker ibland, som det har föreslagit i min litteraturstudie, har gått till överdrift i sin iver 

att motverka mytbildning, så har mytbildningen inom litteraturhistorien kommit närmast 

oberörd undan. Att även svenskämnet kan behöva källkritiska verktyg visar inte minst 

Annette Årheims undersökning av hur ”sanna historier” hanteras i skolan. Berättelsen har 

potential att spela en viktig roll i utvecklandet av sådana verktyg. Om historien (eller 

”verkligheten” i allmänhet) tar form av en berättelse – och det är nästan omöjligt att tänka sig 

något annat – då har den också ett budskap, en berättare, ett medium och en tänkt respektive 
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en faktisk mottagare. Allt detta kan med fördel diskuteras källkritiskt – och då kommer 

återigen samtalet i klassrummet i fokus som en viktig komponent. 

 Nära sammankopplat med berättelser framstår också identitetsskapande. Exempelvis 

Martin Alms diskussion kring identitet, berättelser och historiemedvetande är ett spännande 

område som visar just på de likheter mellan fiktiva och historiska berättelsers 

användningsområden som jag velat poängtera i det här arbetet. Historia må syssla med 

händelser som inträffat på riktigt, men vi kan aldrig nå händelserna i sig; vi når dem genom 

någon form av berättelse. Även den mest källkritiskt säkerställda historiska händelse sätts 

genom hur vi berättar om den in i ett sammanhang och ges mening just genom berättelsen, 

och vare sig våra egna liv eller världshistorien blir begripliga utan att infogas i en berättelse 

av ett eller annat slag. På så sätt hänger vår identitet och vår plats i världen oupplösligt 

samman med berättelser, men också fiktiva berättelser spelar roll för hur vi uppfattar och 

formulerar de historiska, våra verkliga erfarenheter. 

 Bruket av historiska berättelser förekommer i den här undersökningen mest som 

fascinerande teori. Historiker använder ofta uttryck i stil med ”den stora nationella berättelsen 

om Sverige”, men hur de där berättelserna ser ut på individnivå vet man ganska lite om. Alla 

människor besitter rimligtvis både sina egna versioner av ”berättelsen om Sverige” såväl som 

släkthistorier och intima minnen. Att få fatt i och kunna undersöka sådana berättelser är en 

fängslande tanke och ett projekt som skulle behöva skapa material genom exempelvis 

djupintervjuer, observationer eller privat dokumentation. I skolan vore 

klassrumsobservationer, intervjuer och elevmaterial möjliga utgångspunkter. 

 För att förstå vad som händer i mötet mellan en faktisk individ, exempelvis i ett klassrum, 

och en specifik historisk berättelse kan man mycket väl tänka sig att litteraturteorier som 

McCormicks repertoarer, Langers byggande av föreställningsvärldar och Appleyards olika 

läsarroller skulle kunna vara till hjälp. Hur matchar eller kolliderar läsares och texts 

repertoarer? Hur närmar läsarens sig textvärlden och orienterar sig i den? Vilka läsarroller 

intas? Söker läsaren efter välbekant trygghet och upprepning av kända mönster, efter en hjälte 

att identifiera sig med eller efter frågeställningar som utmanar och sätter tankar och känslor i 

gungning? Det skulle kunna vara relevanta frågor i ett sådant sammanhang. 

 Berättelser om människor – fiktiva eller ”sanna”, historiska eller nutida – fyller hur som 

helst en mängd olika behov hos olika individer och vid olika tillfällen. För att förstå detta 

komplexa möte mellan individ och berättelse spelar både litteraturreception och historiebruk 

onekligen en väsentlig roll. 

 



46 

 

Referenser 

Alm, Martin (2009), Historiens ström och berättelsens fåra. Historiemedvetande, identitet och 

narrativitet”, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken (red Klas-Göran 

Karlsson och Ulf Zander), Lund: Studentlitteratur, s 255-269. 

Appleyard, J A (1991), Becoming a reader. The experience of fiction from childhood to 

adulthood, Cambridge: Cambridge University Press. 

Aronsson, Peter (2000), ”Författarkonsten och historikerna”, Makten över minnet (red Peter 

Aronsson), Lund: Studentlitteratur, s 107-130. 

Bergman, Lotta (2009), ”Varför glömmer man pennan?”, Makt, mening, motstånd. 

Litteraturundervisningens dilemman och möjligheter (Lotta Bergman, m fl), Stockholm: 

Liber, s 53-105. 

Carlgren, Inger (2003), ”Kunskap och lärande”, Bildning och kunskap. Särtryck ur Skola för 

bildning, Stockholm: Skolverket. 

Chambers, Aidan (1993), Böcker inom oss. Om boksamtal (övers Katarina Kuick), 

Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Durhán, Ewa (1998), ”Centrala begrepp i den frivilliga skolans kursplan – En kritisk analys”, 

Historiedidaktiska utmaningar (red Hans Albin Larsson), Jönköping: Jönköping 

University Press, s 92-106. 

Emma (2009), intervju, 09-12-11. Transkription i författarens ägo. 

Fuglestad, Otto Laurits (1999), Pedagogiska processer, Lund: Studentlitteratur. 

Jank, Werner och Hilbert Meyer (1997), ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori”, Didaktik 

(red Michael Uljens), Lund: Studentlitteratur, s 17-34. 

Karlegärd, Christer (1997), ”Den historiska berättelsen”, Historiedidaktik (red Christer 

Karlegärd och Klas-Göran Karlsson), Lund: Studentlitteratur, s 140-162. 

Karlsson, Klas-Göran (1998), ”Den svenska historiedidaktiken och den dubbla historiska 

paradoxen”, Historiedidaktiska utmaningar (red Hans Albin Larsson), Jönköping: 

Jönköping University Press, s 11-31. 

Karlsson, Klas-Göran (1999), Historia som vapen, Stockholm: Natur och kultur. 

Karlsson, Klas-Göran (2009), ”Historiedidaktik: begrepp, teori och analys”, Historien är nu. 

En introduktion till historiedidaktiken (red Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander), Lund: 

Studentlitteratur, s 25-69. 



47 

 

Kursplanen i historia för gymnasiet, Skolverket (2000), [www] 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform

=21&id=HI&extraId=> (hämtad 09-05-25). 

Kursplanen i svenska för gymnasiet, Skolverket (2000), [www] 

<http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=8&skolform

=21&id=SV&extraId=> (hämtad 09-05-25). 

Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, (övers Sven-Erik Torhell), Lund: 

Studentlitteratur. 

Langer, Judith (1995), Litterära föreställningsvärldar. Litteraturundervisning och litterär 

förståelse (övers Anna Sörmark), Göteborg: Daidalos. 

Lars (2009), intervju, 09-11-10. Transkription i författarens ägo. 

Larsson, Staffan (1986), Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi, Lund: Studentlitteratur. 

Ludvigsson, David (2000), ”Den audiovisuella historien”, Makten över minnet (red Peter 

Aronsson), Lund: Studentlitteratur, s 78-90. 

Lövgren, Karin (1991), ”Farlig lockelse – tonårsflickors läsning av romantikböcker”, Om 

unga kvinnor (red Hillevi Ganetz och Karin Lövgren), Lund: Studentlitteratur, s 97-117. 

Malmgren, Lars-Göran (1997), Åtta läsare på mellanstadiet, Lund: Studentlitteratur. 

Mellberg, David (2009) ”Det är inte min historia! En studie av historieundervisning i ett 

multietniskt samhälle”, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken (red 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander), Lund: Studentlitteratur, s 343-359. 

Molloy, Gunilla (2009), ”Om litteraturläsning som förförelse och maktkamp”, Makt, mening, 

motstånd. Litteraturundervisningens dilemman och möjligheter (Lotta Bergman, m fl), 

Stockholm: Liber, s 21-52. 

Nordqvist, Stefan (2000), ”Den historielösa historiekulturen”, Makten över minnet (red Peter 

Aronsson), Lund: Studentlitteratur, s 131-146. 

Olin-Scheller, Christina (2006), Mellan Dante och Big Brother: en studie om gymnasieelevers 

textvärldar, diss: Karlstad univ, Karlstad: Karlstads universitet. 

Persson, Magnus (2007), Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen, Lund: Studentlitteratur. 

Queckfeldt, Eva (2000), ”Om kiosklitteratur med historiskt motiv”, Makten över minnet (red 

Peter Aronsson), Lund: Studentlitteratur, s 91-106. 

Rosenblatt, Louise (2002), Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (övers Sven-

Erik Torhell) Lund: Studentlitteratur. 



48 

 

Salomon, Kim (1995), ”En plädoajé för emancipatorisk historieundervisning”, Ut med 

historien (red Lars Edgren och Eva Österberg), Lund: Studentlitteratur, s 121-137. 

Sandra (2009), intervju, 09-12-01. Transkription i författarens ägo. 

Sandström, Erika (2005), På den tiden, i dessa dagar. Föreställningar om och bruk av 

historia under Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli Historieland, diss: Växjö univ, 

Östersund: Jamtli. 

Säljö, Roger (2008), Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: 

Norstedts akademiska. 

Tornbjer, Charlotte (2009), ”Kristina och kanonen. Ett genusperspektiv på några 

historiedidaktiska frågor”, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken (red 

Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander), Lund: Studentlitteratur, s 235-253. 

Trenter, Cecilia (2002), ”I mötet med minnet – historiekulturer i Skandinavien”, Historisk 

tidskift, 2002:2, s 289-307. 

Ulfgard, Maria (2002), För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning, 

diss: Lunds univ, Stockholm: B Wahlströms. 

Årheim, Annette (2007), När realismen blir orealistisk. Litteraturens ”sanna historier” och 

unga läsares tolkningsstrategier, diss: Växjö univ, Växjö: Växjö University Press. 


