
 

 

 

Linköpings universitet 

Lärarprogrammet 

 

 

 

 

 

 

Johanna Johansson 
 

Varför läser vi skönlitteratur i skolan? 
En studie om skönlitteraturens historiska och nutida legitimeringar 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete på avancerad nivå 15 hp Institutionen för kultur 

  och kommunikation 

LIU-LÄR-SV-A--15/xxx--SE Vt 2015 

 



 

 

 

Institutionen för kultur och kommunikation 

581 83 LINKÖPING 

 

 

Seminariedatum  
 

050615 

 

Ämne Språk Rapporttyp ISRN-nummer  
Svenska Svenska Examensarbete, Avancerad nivå 

 

LIU-LÄR-SV-A--15/xxx--SE  

 

Titel  
Varför läser vi skönlitteratur i skolan? – En studie om skönlitteraturens historiska och nutida legitimeringar 

 

Title (engelsk)  
Why do we read fiction in school? – A Study on the Historical and Contemporary Legitimizations of Literature 

 

Författare  
Johanna Johansson 

 

 

 
Sammanfattning  
 

I denna forskningskonsumerande uppsats undersöks hur skönlitteraturen används i svenskundervisningen, både ur ett historiskt 

perspektiv och enligt dagens forskning i klassrumspraktik. Den stora frågan är varför man läser skönlitteratur i skolan. 

 

De historiska legitimeringarna för läsning av skönlitteratur har visat sig vara relativt få och okomplicerade i jämförelse med dagens. 

Under svenskämnets första hundra år läste man i princip skönlitteratur av ett enda skäl – att fostra eleverna in i en gemensam 

kulturell bildning. Det kulturarv som skulle föras vidare till nästkommande generation bestod av en enhetlig litterär kanon av de 

mest framstående svenska och västerländska författarna. På detta sätt var dåtidens litteraturundervisning okomplicerad. 

 

Idag däremot, har synen på skönlitteratur i undervisningen förändrats avsevärt. Enligt den rådande läsarorienterade teorin utgår man 

från läsaren själv vid tolkning och analys av skönlitterära texter. Legitimeringarna som förespråkas är därför mer individorienterade 

och subjektiva idag. Anledningen till det paradigmskifte som ägt rum har sin förklaring i samhällets kulturella friställning och 

medieteknologins framfart. Idag finns inga fasta normer kring ”fin- och fulkultur”. Det finns inte heller några tydliga riktlinjer och 

definieringar kring vad en skönlitterär text är. Den term som idag används i styrdokumenten är ”texter ur ett vidgat perspektiv”. 

 

Uppsatsen bygger framförallt på tre nutida svenska avhandlingar i klassrumspraktik som behandlar litteraturläsning i grundskolans 

senare år och på gymnasiet. Genom dessa analyseras den skönlitterära undervisningens tydligaste tendenser vad gäller syfte, 

innehåll och metod. Den rådande kursplanen i svenska för det obligatoriska skolväsendet används i diskussionen för att exemplifiera 

den skönlitterära undervisningens intentioner. I diskussionen behandlas eventuella pedagogiska konsekvenser som de moderna 

skönlitterära legitimeringarna medför. 
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1. Inledning 

Skönlitteraturens hantering i svenskundervisningen har varierat genom tiderna. Debatter kring 

vilken litteratur som ska ingå i undervisningen och vad läsningen ska syfta till blossar upp 

med jämna mellanrum. Idag har inte skönlitteraturen en lika självskriven plats i skolan i 

Sverige som den en gång hade. Det finns ingen officiell kanon, dvs. ingen officiell lista på 

vilka författare och verk som anses viktigast att läsa och ha kännedom om, och ingen enhetlig 

syn på vad som definierar en skönlitterär text. På grund av detta varierar, med största 

sannolikhet skönlitteraturens användning i hög grad beroende på kommun, skola och lärare. 

Den skönlitterära sfären har haft en stor plats i mitt liv och många andras. Redan som små får 

vi predikat för oss hur viktigt och nyttigt det är att läsa böcker. Konceptet ”att hitta läslust” är 

välanvänt och möjligen uttjatat för många ungdomar. Trots detta möter jag ständigt skolelever 

som avskyr att läsa, många till och med vägrar läsa den skönlitteratur som skolan erbjuder. 

Detta leder oss in på frågan: varför ska man läsa skönlitteratur? Hur legitimeras användningen 

av skönlitteratur i undervisningen? Och hur får man sina elever att vilja läsa? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för hur skönlitteraturläsning har använts och används 

idag i svenskundervisningen, samt vad detta kan få för pedagogiska konsekvenser. 

Frågeställningar: 

 Hur har skönlitteraturläsningen legitimerats ur ett historiskt perspektiv? 

 Hur legitimeras skönlitteraturläsning i svenskämnet idag? 

 Vilka pedagogiska konsekvenser följer på dagens legitimeringar av 

skönlitteraturläsning? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen är förutom Inledning och Litteratur uppdelad i tre kapitel där syftets tre 

frågeställningar är ämnade att belysas och diskuteras. 

I det första kapitlet (Resultat del 1) redogörs legitimeringar av skönlitterär läsning som har 

förekommit genom svenskämnets historia med hjälp av svensk forskning kring 
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svenskundervisningens historia. Denna del avses även fungera som ingång till nästföljande 

kapitel som behandlar skönlitteraturens tillämpning i svenskundervisningen idag. Den allra 

vanligaste och mest utbredda legitimeringen över tid är traderingen av kulturarvet. Denna 

legitimering är nära sammanflätad med den litterära västerländska och nationella kanon, 

vilket motiverar en redogörande del av denna. Därefter följer ett avsnitt om sista delen av 

1900-talets mest frekventa legitimeringar. Kapitlet börjar med en kort historisk bakgrund om 

skönlitteraturens intåg i den svenska skolan och den samtida synen på litteraturen i 

svenskundervisningen. 

I det andra kapitlet (Resultat del 2) vill jag ta reda på vad dagens forskning säger om hur 

skönlitteraturen bör användas i undervisningen. Detta gör jag genom att beskriva och jämföra 

tre svenska, samtida avhandlingar som behandlar klassrumspraktik. Det jag vill ta reda på är 

vad studierna säger om; textval, undervisningsmetod och motiv vad gäller skönlitterär läsning 

i undervisningen. Till hjälp använder jag även tidigare forskning och teori för att vidare 

belysa avhandlingarnas resultat och slutsatser. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av den 

läsarorienterade teorin och receptionsforskningen som de tre avhandlingarna utgår ifrån eller 

är influerade av. 

I det tredje och avslutande kapitlet förs vidare diskussioner kring några av de pedagogiska 

tendenser som framkommer i avhandlingarna. Här jämförs även dessa med den rådande 

kursplanen i svenska, Lgr 11. 

 

1.3 Tillvägagångssätt och urval 

Uppsatsen är av forskningskonsumerande karaktär. Detta innebär att de redogörelser, 

jämförelser och slutsatser som presenteras är baserade på tidigare forskning och teori kring 

läsning i skolan. Metoden som använts kan man kalla en kvalitativ textanalys, som går ut på 

att plocka fram det mest väsentliga innehållet genom närläsning av de texter man ämnar 

undersöka. Varför en kvalitativ textanalytisk metod kan föredras framför en kvantitativ beror 

bl.a. på att man genom en intensiv läsning lättare kan upptäcka och plocka ut det som anses 

viktigt för studien (Esaiasson, Gilljam, Orcarsson, Wängnerud, 2007:237-238). En kvalitativ 

metod är den vanligast förekommande inom humanvetenskapen, och man kan säga att denna 

forskning bygger på mjukdata eller subjektiva metoder. Här är huvudmotivet att tolka och 

förstå det man undersöker (Stukát, 2011:34–35). Det är med en kvalitativ metod dock svårare 

att uppnå en hög reliabilitet, eller en replikerbarhet. Detta beror på att resultatet påverkas av 
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vem som har tolkat materialet. Det är också svårt att dra några generella slutsatser utifrån 

resultatet då undersökningen oftast är strikt begränsad (Stukát, 2011:36). 

Vanliga tillvägagångssätt vid textanalys är att jämföra flera liknande texter eller att analysera 

innehållet i en text utifrån vissa uppställda kriterier (Stukát, 2011:60-61). Denna uppsats 

tillvägagångssätt kan anses vara en blandning av dessa. De tre avhandlingarna som är avsedda 

att analyseras (Bommarco, 2006; Olin-Scheller, 2006; Schmidl, 2008) ställs mot varandra och 

jämförs, dock efter att de var och en för sig har analyserats utifrån tre frågor som gäller 

textval, undervisningsmetod samt motiv för skönlitterära texter i skolan. På detta sätt har jag 

kunnat plocka ut det mest väsentliga innehållet för syftet med uppsatsen. 

Det är i synnerhet ungdomars lärande uppsatsen syftar till att undersöka, vilket innebär att den 

tidigare forskningen framförallt berör grundskolans senare år och gymnasiet. Undersökningen 

avgränsas dessutom genom att fokusera på svenska nutida avhandlingar i klassrumspraktik. 

De sökord jag använt mig av är: litteraturundervisning, litteraturpedagogik och 

litteraturläsning. Vidare avgränsningar vid sökningarna har varit tidsspannen 2005-2014, 

samt att avhandlingarna ska ha hämtat sin empiri från svenska klassrum. Denna avgränsning 

ansågs viktig då avsikten med uppsatsen framförallt är att belysa och diskutera en 

klassrumsnära praktik i nutid. Av de avhandlingar som fick flest träffar genom sökorden och 

avgränsningarna var det tre som låg nära varandra i årtal samt behandlar just skönlitterär 

läsning på högstadiet eller gymnasiet. Det man kan invända mot är att ramarna för uppsatsen 

har medfört att den allra senaste forskningen i ämnet inte finns representerad här. 

 

1.4 Diskussion kring källor 

Urvalet av litteratur har gjorts genom ovan nämnda avgränsningar. Internationell forskning 

och teori, inom framförallt mother tongue education, som har haft relevans för den 

pedagogiska synen på läsning idag är också representerad, främst genom Rosenblatt (1993) 

samt den svenska översättningen av Langer (2005). 

I det första kapitlet (Resultat del 1) används svenska källor som beskriver den svenska 

undervisningens historia. Sammanställningen består av referenser från Thavenius (1999), 

Malmgren (1996), Martinsson (1987), Brink (1992) och Bergsten och Elleström (2004) m.fl. 

Bommarco (2006) används också här som referens för att beskriva de senaste årtiondenas syn 



5 
 

på skönlitteraturen i skolan. Denna referens utgör inte någon objektiv källa men kan däremot 

bidra med ett innifrånperspektiv. 

I kapitel 2 (Resultat del 2) används bland annat Rosenblatt (2002), Langer (2005) och 

Malmgren (1986) för att beskriva den läsarorienterade teori och receptionsforskning som idag 

anses rådande i den pedagogiska världen. De representerar också den lästeori som 

efterföljande avhandlingar har som utgångspunkt. Avhandlingarna av Olin-Scheller (2006), 

Bommarco (2006) och Schmidl (2008) har valts av anledningen att de alla tre undersöker 

skönlitterär läsning i grundskolans senare år eller gymnasiet utifrån ett klassrumspraktiskt 

perspektiv. De är också samtida och relativt nypublicerade. Bommarcos (2008) studie kan 

man kritisera av anledningen att hon själv agerar både forskare och lärare i sitt eget klassrum. 

Dock tas fler källor upp som stärker de slutsatser hon presenterar, bland annat Molloys (2002) 

avhandling Läraren. Litteraturen. Eleven. En studie om läsning av skönlitteratur på 

högstadiet. Här kan också nämnas Persson (2007, 2012) som genom sin kritiska teori om de 

skönlitterära legitimeringarna i modern tid adderar andra perspektiv till diskussionen i kapitel 

3. 

Slutligen används citat ur centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr 11 i diskussionen i kapitel 

3. Här jämför och diskuterar jag den nutida svensk klassrumsforskningens slutsatser med den 

rådande kursplanen i svenska för årskurs 6-9. 
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2. Resultat del 1: Skönlitteraturens legitimeringar i svenskämnets historia 

Här redogörs de historiska legitimeringarna för skönlitteratur i den svenska skolan. 

Framförallt är det traderingen av kulturarvet som belyses som den största och mest frekventa 

legitimeringen genom svenskämnets historia. Den västerländska och nationella kanon 

definieras och diskuteras samt de mer moderna legitimeringar som började utvecklas under 

1900-talets senare hälft.  

 

2.1 Svenskämnets historia 

Vi kan genom Malmgren (1996:148) slå fast att modersmålet som ämne först 1856 får en 

självständig ställning inom läroverket. För folkskolan gäller detsamma år 1878. Svenskämnet 

var ett språkämne vid dess begynnelse, det var först kring sekelskiftet som det utvecklades till 

ett bildningsämne i litteratur och litteraturhistoria. Den svenska litteraturen gjorde på vissa 

håll sin entré i skolan redan på 1830- till 40-talet, dock mycket sporadiskt. Innan dess var det 

latinet som dominerade (Thavenius 1999:119–121). 

Vidare menar Thavenius (1999:15–17) att svenskämnet aldrig har varit enhetligt, det har sett 

olika ut, och skiftat innehåll och därmed syfte under olika perioder av den svenska skolans 

historia. Under 1800-talet var ämnet som sagt ett språkämne där syftet med undervisningen 

var det logiska tänkandet. Litteraturläsningen präglades av sambandet mellan ”språk, logik 

och tänkande”. Språkliga och grammatiska analyser var det som dominerade 

litteraturstudierna. Enligt Thavenius (1999:16–18) förändrade 1905 års skolreform 

svenskämnet mot mer humanistiskt bildande, vilket medför att de litterära uppgifterna får 

större vikt. Undervisningen i litteratur syftade då till att vara idealbildande, smakfostrande och 

nationellt bildande. 

Malmgren (1996:87–91) hävdar att tre olika ämnesuppfattningar i svenska börjar ta form från 

och med den obligatoriska skolans start. En av dessa är ”svenska som färdighetsämne” och 

bygger på formell färdighetsträning. Fokus ligger på den praktiska nyttan som eleverna 

förväntas ha av språkträningen. Litteraturläsningen har här en perifer roll som dessutom är 

helt skild från resterande undervisning. Inom ”svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne” 

har man en helt annan ämnesuppfattning. Här står kulturarvet i fokus, främst ett visst urval av 

litterära verk, en kanon som man anser att alla elever ska vara bekanta med. Målet är en 

gemensam kulturell referensram och litteraturläsningen anses också vara 



7 
 

personlighetsutvecklande och fostrande. Den tredje, ”svenska som erfarenhetspedagogiskt 

ämne” utgår från den aktuella elevgruppen, deras erfarenheter, förutsättningar och behov. 

Elevernas språkutveckling sker genom en funktionell användning av språket. Undervisningen 

är sammanhängande och innehållet väljs för att utveckla eleven socialt samt att utveckla en 

historisk förståelse kring centrala mänskliga frågor. Här är litteraturen viktig som rollen av 

förmedlare av mänskliga erfarenheter. 

Varje lärare har som uppgift att utforma sin ämnestillämpning och resultatet blir ofta någon 

sorts blandning av dessa tre ämnesuppfattningar. På detta sätt har svenskämnet aldrig varit 

enhetligt, varken till innehåll eller metod menar Thavenius (1999:17–18). Anledningarna till 

att svenskämnet ser så olika ut, både över tid och mellan olika skolor eller till och med olika 

lärare kan vara många. Thavenius (1999:19) lyfter framförallt fram de pedagogiska 

traditionernas makt. Men detta menar han att värderingar och undervisningsmetoder har en 

tendens att hålla sig kvar, även om forskningen säger något annat. 

 

2.2 Skönlitteraturen legitimeras som tradering av kulturarvet 

Den mest utbredda legitimeringen för skönlitteraturläsning historiskt sett har handlat om 

kulturarvet. Under i stort sett hela 1900-talet menade man att det var genom litteraturen som 

eleverna skulle få kunskap och insikt om den svenska kulturens historia och utveckling. 

Eleverna skulle vara bekanta med de ”största” författarna och deras verk. De representerade 

det sköna och det sanna. Då var det litteraturen i sig som var viktig, inte tolkningar eller 

personlig smak. I början av 1900-talet var det framförallt den klassiska litteraturen som 

ansågs ha ett stort bildningsvärde. De klassiska författarna sågs som idealbildande, bl.a. som 

föredömen för hur man skulle skriva, därför skulle eleverna studera dem och härma deras 

språkliga stil menar Thavenius (1999:22–23). Mycket tid ägnades också åt epokstudier och 

författarporträtt. De svenska författarna skulle läsas av estetiska, moraliska och nationella skäl 

(Thavenius, 1999:123). 

Det man kan fråga sig är vilken sorts litteratur som undervisades för att tradera kulturarvet. 

Förutom de antika författarna var det den svenska litteraturen från 1700- och 1800-talen som 

var dominerande. Geijer, Tegnér och Rydberg var tre av de stora författarna. Nittiotalisterna 

hade också en plats i denna kanon, om än av mindre betydelse. En del nordiska författare 

fanns med, exempelvis Ibsen samt några europeiska klassiker som Shakespeare och Goethe. 

Denna traditionellt västerländska kanon undervisades kronologiskt och kunde ha sin 
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tyngdpunkt vid kulturhistorian eller personlighetsfostran (Thavenius, 1999:124). Med andra 

ord fanns det en stabil kanon inom läroverket under 1900-talets första hälft, även om den 

kunde skifta mellan olika skolor (Martinsson, 1987:35). Vidare menar han att den mer 

moderna litteraturen hade en mycket svag ställning. 1900-talslitteraturen och den 

modernistiska platsade inte alls i denna kanon. Även kvinnliga författare och arbetarlitteratur 

lämnades utanför. Thavenius (1999:125) beskriver att det var idealism och nationalism som 

präglade kanon under större delen av 1900-talet, och att normen för vad som var viktig 

litteratur var mycket enhetlig. Denna kanoniska diskurs framställdes och uppfattades som 

självklar och ifrågasattes därför inte.  

Här kan det vara lämpligt med en vidare definition av vad en kanon är. Enligt Bergsten och 

Elleström (2004:31–34) är begreppet kanon från början ett teologiskt begrepp som betyder 

”rättesnöre”. De texter som ingår i Bibeln idag är de som har ansetts äkta och ingår då i den 

kristna kanon, de andra har sållats bort. En kanon uttrycker en slags norm som speglar den 

generella åsikten om giltighet under en viss tid. Begreppet kanon har sedan använts i många 

olika sammanhang och utgör själva stommen i en särskild skrifttradition. Denna stomme av 

verk utgör den allmänt accepterade normen. Vad gäller den litteraturhistoriska kanon anses 

denna utgöra det viktiga kulturella arvet som måste föras vidare från generation till 

generation. Enligt Thavenius (1999:133) bestäms en kanon av olika historiska och litterära 

värderingar eller olika sociala eller kulturella intressen. Texterna i en kanon är aldrig 

oberoende av historien och samhället. Det finns inga evigt giltiga allmänmänskliga eller 

estetiska grunder. En kanon är oftast hårt uteslutande. Den populära, nutida litteraturen blir 

aldrig kanonisk, en kanon håller sig oftast relativt oförändrad under en lång tid och är trög när 

det gäller större förändringar. Enligt Bergsten, Elleström (2004:31–34) är den västerländska 

kanon i stort sätt gemensam för oss alla och därtill finns de nationella. En måttstock för en 

kanons storlek är att den ska kunna läsas av en enskild individ som då får agera 

bildningsbärare för en generation, den måste alltså vara överskådlig. Stora författare och 

författare till antologier och litteraturhistoriska läroböcker har ofta stort inflytande till 

kanonisering av verk. 

En kanon speglar alltså på många sätt det rådande samhällets värderingar. Med tanke på den 

nationalistiska och homogena samhällsnormen i Sverige under 1900-talets början är det 

litterära urvalet i form av kanoniska verk som då lästes i skolan inte särskilt överraskande. 

Legitimeringen av skönlitteraturläsning som tradering av kulturarvet handlade alltså under en 

lång tid om att ha kännedom om ett specifikt antal stora verk och författare. Men, vi kan 
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också konstaterat att kriterierna för vilka verk som kan kanoniseras förändras i takt med hur 

samhället förändras. I slutet av 1900-talet kunde folkkära författare väljas in, även om deras 

verk inte ansågs hålla tillräckliga konstnärliga kvaliteter. Det var också först i slutet av 1900-

talet som kvinnliga författare på allvar började väljas in. Samtidigt pågår det ständigt en 

diskussion angående populärlitteraturen, frågan om fin- och fulkultur lever fortfarande 

(Bergsten, Ellerström, 2004:36–37). Kanonbildningen befinner sig alltså ständigt i diskussion, 

men det är fortfarande idag den dominerande gruppen; europeiska vita män, som innehar den 

största platsen även i nutida kanon. Martinsson (1987:5) sammanfattar detta som följer: 

Vad som läses i skolan är inte godtyckligt, oavsett om det är ”fri” läsning eller 

litteraturhistoria som står på schemat. Den litterära repertoaren är något som i sig 

avspeglar, traderar och befäster läsnormer. Dessa är i sin tur avgörande för 

”förväntningshorisontens” utseende, vilket påverkar läsarten, dvs. hur litteraturen läses. 

Också Svedner (2011:49–50) poängterar att kanonbegreppet inte har funnits officiellt i skolan 

sedan 1975, dock har det funnits en tyst överenskommelse om vad man ska läsa för författare 

och titlar som lärarna har fostrats in i och ärvt över generationer. Lars Brink (1992:143–144) 

diskuterar den stora frågan om vem som ska forma en eventuell framtida kanon i skolan. Bör 

detta vara litteraturvetarnas (och andra experters) uppgift eller ska läraren tillsammans med 

eleverna få göra det urvalet som ska användas i undervisningen? En fråga som till viss del 

diskuteras än idag. 

 

2.3 Skönlitteraturens legitimeringar under 1900-talets sista hälft 

Martinsson (1987:32) visar på att det redan under 1930-40 talen även fanns andra tankar med 

litteraturstudierna än kulturarvstraderingen. Exempel på detta var litteratur som verktyg för att 

förstå människan och livets olika förhållanden, en ny litteratursyn som syftade till att bidra 

med värderingar kring politik, religion och kultur började diskuteras redan då. Men, först i 

och med kursplanen 1965 kan man börja skönja nya legitimeringar med 

skönlitteraturläsningen i skolan. Dels skulle eleverna få kunskap om litteratur och en 

litteraturhistorisk orientering, och dels skulle läsningen utveckla elevernas läsförmåga 

(Malmgren, G 1999:91). Den nya legitimeringen innebar att man även skulle lära genom 

skönlitteraturen. I första hand användes den som verktyg för lästräning och språkutveckling i 

stort hävdar Bommarco (2006:14). Vidare menar hon att undervisningen under 60-talet till 

största del handlade om ”träning i formella språkliga delfärdigheter”, innehåll och form 
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kopplades inte ihop eller sattes i kontext. På detta sätt kan man påstå att 60-talets svenskämne 

var ett ”svenska som färdighetsämne” istället för ett ”svenska som bildningsämne”. 

Barn- och ungdomsböckerna gjorde sin ordentliga entré i skolan under slutet av 60-talet. I och 

med detta skapades en tradition av ”fri läsning”. Läsning sågs som egennyttig och det spelade 

inte längre så stor roll vad eleverna läste, utan innehållet utgick oftast från elevernas egna 

intressen. Med andra ord blev upplevelse och stimulans ännu en ny legitimering för 

skönlitteraturläsningen (Malmgren 1996:94–95). Bommarco (2006:14–15) menar däremot att 

den ungdomslitteratur som var en etablerad genre i skolan under 70-talet mötte en del 

motstånd. Många lärare var obekväma och oförberedda i att diskutera de ofta känsliga ämnen 

som ungdomsböckerna berörde, exempelvis utanförskap, sexualitet, relationer och kärlek. 

Synen på litteraturläsning i skolan förändras under 70-talet än mer drastiskt till att bli ett 

elevcentrerat ämne som skulle knyta an till elevernas erfarenheter och önskemål. Därmed fick 

kulturarvstanken som legitimering helt lämna plats för ungdomarnas personliga utveckling 

menar Gun Malmgren (1999:106). Med andra ord legitimerande man skönlitteraturläsning i 

undervisningen genom ett läsarperspektiv, vilket är rådande än idag. Ett paradigmskifte inom 

litteraturvetenskapen har därmed skett. Man går nu ifrån en centrering kring författaren eller 

verket i sig. Bommarco (2006:41–42) beskriver att det läsarorienterade synsättet innebär en 

centrering kring läsaren och vad som sker mellan läsaren och texten. Även kontexten tilldelas 

här betydelse för läsförståelse och förförståelse. Med andra ord anses nu läsningen vara 

kulturell och social. 

I slutet av 70-talet fick skönlitteraturen en ny roll i svenskämnet. Tema- och projektarbeten 

blev nu vanligt i skolan, och man började använda skönlitteraturen som kunskapskälla i olika 

elevarbeten i tvärämnesprojekt (Malmgren, G 1999:107). Med andra ord legitimeras nu 

skönlitteraturläsningen även som en källa till kunskap och insikter. Malmgren (1996:58–59) 

beskriver hur steget nu togs mot en mer enhetlig svenskundervisning där språkanvändning 

och sammanhang var det centrala. Denna funktionella undervisning byggde som förut på 

litteraturläsning och språkliga färdigheter men betonade att språkutveckling sker i ”tillämpade 

situationer då eleverna undersöker verklighet och omvärld” (Malmgren 1996:60). 

Svenskämnet hade nu blivit ett ”erfarenhetspedagogiskt ämne” och skulle ge eleverna och 

deras erfarenheter ett sammanhang genom skönlitteraturen (Bommarco 2006:16f). 

I kursplanen till ämnet svenska i Lgr 80 betonas vikten av litteraturläsning framförallt vad 

gäller stimulans och läslust. Läsning som en del av vårt kulturarv nämns bara i förbifarten. 
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Det som står om val av litteratur har nu ingenting att göra med klassiker, utan ska bestämmas 

utifrån elevgrupp, t.ex. läsvana och intressen (Malmgren, G 1999:113). Man skulle kunna 

kalla denna legitimering för ”att läsa för läsandets skull”. Från mitten av 80-talet kan man 

däremot se en viss förändrad syn på litteraturundervisningen, vilket har sin förklaring i den 

kanondebatt som pågick under 70- och 80-talet. Antagligen blåste debatten igång som en 

motreaktion på att den traditionella litteraturläsningen i skolan på 70-talet hade fått ta ett steg 

tillbaka och nästan uteslutande fokuserade på läslust och elevernas intressen (Malmgren 

1996:102–103). Begreppet kultur till skolan blev ett nytt slagord. Det fanns dem som hävdade 

att undervisningen skulle beröra litteraturen i sig och dess historia och de ville ha en 

kronologisk upplagd läroplan kring litteraturen samt obligatoriska litteraturlistor med 

författare och titlar (Dahl 1999:67). Med andra ord ville man föra tillbaka den gemensamma 

kulturarvslegitimeringen och införa en officiell traditionell, västerländsk kanon. 

Kulturarvsföreträdarna vann visst gehör då man kan se en starkare tendens för 

litteraturhistorisk undervisning i grundskolan i mitten av 80-talet. Dock sade 

skolöverstyrelsen nej till obligatoriska litteraturlistor (Dahl 1999:70). 

I slutet av 80-talet försökte man i reviderade kursplaner framhäva skönlitteraturens vikt i alla 

skolans stadier genom en ny legitimering. Man menade att man genom skönlitteraturen kan få 

förståelse för människor i olika livssituationer, vilket är viktigt för en ökad solidaritet samt 

respekt för mänskliga värden (Dahl 1999:68). Skönlitteraturen började alltså legitimeras som 

ett verktyg för en demokratisk fostran. 
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3. Resultat del 2: Skönlitteraturens legitimeringar i dagens svenskämne och 

dess pedagogiska konsekvenser 

Här presenteras först den läsarorienterade teorin och receptionsforskning som anses rådande 

bland nutida forskare inom läsning och lärande. Därefter presenteras sammanställningar av tre 

svenska avhandlingar som behandlar klassrumspraktik. Slutligen jämförs de tre 

avhandlingarna och belyses genom annan litteratur, med avseende att hitta de tydligaste 

argumenten kring nutida skönlitterära legitimeringar och dess pedagogiska konsekvenser. 

 

3.1 Läsarorienterad teori och receptionsforskning 

Som inledning till kapitlet beskrivs den läsarorienterade teorin och receptionsforskningen som 

de tre avhandlingarna utgår ifrån eller är influerade av. 

 

3.1.1 Efferent och estetisk läsning 

De tre studierna som beskrivs nedan utgår alla från ett läsarorienterat synsätt som kan anses 

rådande inom skolans värld idag. Louise Rosenblatt (2002:5-7) lanserade redan 1938 synen 

på läsaren som central vid mötet med en text. Det är utifrån läsaren, inte texten i sig eller 

författarens ambition, som tolkningar äger rum och texten får mening. Det är på detta sätt 

läsarens specifika erfarenheter som påverkar och färgar textens betydelse. Läsningen beskrivs 

därmed som en dynamisk process (en dialog) mellan texten och läsaren. Enligt Rosenblatt 

(2002:41–43) kan man utröna två olika typer av läsning; efferent och estetisk. Efferent läsning 

lägger allt fokus på den språkliga texten, informationen som denna ger och författarens 

budskap. Här kan man jämföra med en form av mer vetenskaplig textanalys och be eleverna 

plocka ut metaforer, bestämma genre eller analysera språket eller handlingen i en text. 

Estetisk läsning innebär ett större fokus på läsaren och dennes erfarenheter, åsikter och 

känslor inför det lästa. Här blir läsaren mer aktiv och ett samspel mellan text och läsare 

uppstår. I artikeln The Transactional Theory: Against Dualisms beskriver Rosenblatt (1993) 

sitt perspektiv på språket som både socialt och individuellt. Det är detta ställningstagande som 

det läsarorienterade synsättet bygger på. Rosenblatt (1993) formulerar det som följer: 

While I understood that language is socially generated, I saw that it is always 

individually internalized in transactions with the environment at particular times under 

particular circumstances. Each individual, whether speaker, listener, writer, or reader, 
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brings to the transaction a personal linguistic-experiential reservoir, the residue of past 

transactions in life and language (Rosenblatt, 1993:381). 

 

3.1.2 Läsarens socialisation och vikten av subjektiv förankring 

Malmgrens (1986:98–99) receptionsteori beskriver hur det finns tre aspekter som spelar in vid 

litteraturläsning och litteraturtolkning. Själva texten utgör den första. Den andra aspekten 

kallar han ”det sociala rum” där läsningen genomförs, exempelvis i skolmiljön. Slutligen 

spelar läsarens socialisation in, en slags kulturell ram. En läsares olika erfarenheter gör att hen 

har vissa förväntningar på en specifik text. Läsarens socialisation är med andra ord en stor 

faktor i själva receptionen (mottagandet) av en läst text. Malmgren (1986:99–101) använder 

begreppen ”skydd” och ”öppenhet” för att beskriva hur en läsare reagerar på innehåll och 

attityder i en text utifrån läsarens specifika socialisation. 

Att text har subjektiv förankring är en viktig förutsättning vid litteraturarbete menar 

Malmgren (1986:99–101). Det innebär att texten knyter an till läsarens behov och intressen, 

att innehållet är relevant för läsaren samt att det finns en igenkänningsfaktor från egna 

erfarenheter. De egna erfarenheterna fungerar som en utgångspunkt och hjälper läsaren till 

tolkning och förståelse. 

 

3.1.3 Att bygga föreställningsvärldar 

Judith Langer (2005:23–24) beskriver textarbete som att bygga föreställningsvärldar. Det är 

dessa textvärldar som vi skapar när vi läser och aktivt försöker förstå det lästa. Den 

uppfattning vi som läsare har av en text. Textvärldarna skiljer sig såklart åt från individ till 

individ, beroende på erfarenheter, kulturella ramar, kunskaper, humör, förväntningar osv. Den 

värld vi föreställer oss medan vi läser förändras under tiden genom förväntningar och 

reaktioner på det lästa. Det är dessa förändringar som utgör ”byggandet”. Det Langer 

(2005:24) menar är att detta är mer än en litterär aktivitet, genom byggande av 

föreställningsvärldar lär vi oss också mer om världen, andra människor och mer om oss 

själva. I början av en berättelse gör vi antaganden om olika karaktärer och om handlingen 

baserat på tidigare egna erfarenheter. När mer ledtrådar läggs till historien får vi sedan 

ompröva det vi vet och fler frågor och gissningar dyker upp, Langer (2005:24) liknar detta vid 

en inre konversation. På detta sätt växer och förändras den specifika föreställningsvärlden och 

vi får nya insikter och kunskaper som vi kan applicera på andra saker och använda oss av i 



14 
 

andra sammanhang. Även efter att texten är läst kan föreställningsvärlden fortsätta att 

utvecklas och vissa idéer omvärderas. Detta kan ske när man diskuterar texten med någon, när 

man skriver om det lästa eller närhelst man kommer att tänka på något nytt i det man läst. 

Langer (2005:57–58) menar att litterärt tänkande lär oss att se på saker ur nya perspektiv, 

reviderar våra uppfattningar och fördjupar våra insikter. 

 

3.2 Tre svenska avhandlingar om klassrumspraktik 

Här presenteras en sammanställning av de tre svenska avhandlingar som belyser skönlitterär 

läsning i klassrumspraktik. Fokus vid sammanställningarna har varit att belysa vad som läses, 

hur man arbetar med läsningen samt varför deltagarna i studierna anser att man ska läsa 

skönlitteratur i svenskundervisningen. 

 

3.2.1 Olin-Schellers studie (2006) 

I studien Mellan Dante och Big brother (2006) ställer sig Christina Olin-Scheller frågan hur 

gymnasieelevers möten med olika skönlitterära texter ser ut. Hon har följt fyra klasser med 

olika inriktningar och studerat hur programval och kön påverkar hur eleverna kan lära genom 

skönlitteraturen. Hon studerar också vilka slags texter eleverna möter i skolan och på sin fritid 

(Olin-Scheller 2006: 37-38). 

Studien riktar in sig på vad-frågan i litteraturundervisningen och problematiken kring vilken 

slags litteratur som oftast väljs i skolorna idag. Olin-Scheller (2006:97–99) påstår att den 

traditionella kulturarvstanken fortfarande lever kvar utanför kursplanerna. Hon beskriver hur 

gymnasielärarna som hon har intervjuat ser på svenskämnet som ett bildningsämne. De 

likställer sitt uppdrag med kunskap om historiska epoker inom litteraturen och de 

kanoniserade författarnas verk och livsöden. Lärarna har också en föreställning om att det 

givna stoff som svenskämnet ska innehålla bara behöver ”matas på” tills man hunnit igenom 

allt. Då är eleverna per automatik bildade. En kommentar som tydligt exemplifierar detta 

handlar om stoffträngsel och tidspress: ”Men jag hinner aldrig till realismen” (2006:50). 

Elevernas motvilja till att läsa äldre texter målas också upp som ett stort problem. De 

intervjuade eleverna betraktar inte den sorts bildningskunskap som lärarna erbjuder som 

värdefull (Olin-Scheller, 2006:99). 
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Frågan är vilka slags böcker och texter som istället efterfrågas. Enligt Olin-Scheller (2006:27) 

behöver man ta tillvara på den kompetens som kan betecknas cultural literacy, en förmåga att 

kunna delta i en social och kulturell diskurs. Problemet som hon ser är att undervisning mot 

”cultural literacy” oftast begränsas till historiska och kanoniska texter. Det hon förespråkar är 

att texterna i klassrummet bör förändras i takt med att samhället gör det, med andra ord vill 

hon ha mer modern litteratur på schemat. Som svar på varför-frågan pläderar hon för att målet 

med undervisningen ska vara att utbilda kritiskt tänkande och självständiga elever, men för att 

uppnå detta behövs alltså en ny syn på vad skönlitteratur, texter och ”literacy” kan vara. Den 

slutsats Olin-Scheller (2006:12–13) kommer fram till är att man behöver plocka in mer 

populärkultur och använda sig mer av det vidgade textbegreppet i undervisningen. 

Populärkultur innebär här alla sorters texter, även dataspel och dokusåpor. Olin-Scheller 

(2006:143–144) betonar att populärkulturen inte behöver vara passiviserande och 

fördummande. Hon lägger fram ett förhållningssätt till populärkulturen där alla texter kan 

tillskrivas ett positivt värde så länge som konsumenten använder dem på ett kreativt sätt. 

Detta motiveras med att elevernas identitetsbygge framförallt bygger på deras fritidstexter, 

inte skolans. Ett kreativt ställningstagande skulle alltså kunna vara att plocka in de 

populärkulturella texterna i klassrummet för att se till att texterna inte konsumeras av eleverna 

på ett okritiskt sätt. Hon menar att det är dessa texter som ger eleverna verktyg till att förstå 

sig själva och omvärlden. 

Olin-Scheller (2006:222–223) fastslår att elever som ägnar sig åt fritidsläsning värderar 

böcker där igenkänning är en viktig faktor. Även texter som berör känslomässigt är viktiga för 

eleverna. Hon menar att det känslomässiga engagemanget är en viktig ingrediens för att 

eleverna ska kunna bli medskapare i läsningen. Med andra ord; när en text skapar närhet och 

intensitet blir berättelsen lärorik för eleven. Ett exempel som många elever från Olin-Schellers 

(2006:225) studie berättar om är fascinationen till dokuromaner. Många unga dras till 

berättelser som är verklighetsbaserade och melodramatiska, vilket ger starka upplevelser och 

en känsla av autencitet. En teori som här presenteras är att dessa berättelser kan lära läsaren 

om vuxenlivet eller ge perspektiv på stora livsfrågor. En annan populär genre enligt studien är 

fantasy. Framförallt pojkarna i studien verkar kunna identifiera sig med de handlingskraftiga 

hjältarna. Enligt Olin-Scheller (2006:225–227) är det just identifikationen hos 

centralgestalterna som ger en viktig del av det känslomässiga engagemanget. Man har länge 

kunnat se de traditionellt manliga superhjältarna spela en viktig roll i pojkars identitetsbygge. 

På samma sätt visar det sig att flickorna kan identifiera sig med berättelser där kvinnliga 
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huvudroller lyckas förändra sin livssituation av egen kraft från en underordnad position. 

Karaktärerna är möjliga förebilder eller motbilder för hur man ska vara och hur man bör 

handla i olika situationer (Olin-Scheller, 2006:225–227). 

Det Olin-Scheller (2006) presenterar är ett nytt sätt att besvara vad-frågan i 

litteraturundervisningen. Det största problemet som hon ser det är att skoltexterna saknar 

subjektiv relevans och kontext för eleverna (Olin-Scheller, 2006:222–224). Detta resonemang 

går att jämföra med Malmgrens (1986:99–101) begrepp subjektiv förankring. Olin-Scheller 

(2006:223–225) påstår också att skillnaderna mellan skolans och elevernas textvärldar är 

språket, som ofta är vitt skilda. Det vanligaste är att språket i skolans texter är för avancerat 

för eleverna och berättelserna går därför eleverna över huvudet. Detta skulle kunna motivera 

populärkulturella textval, ur ett vidgat textbegrepp. Den skönlitterära legitimeringen skulle 

enligt Olin-Scheller (2006) handla om identitetsutveckling, att få insikter och kunskap om sig 

själv och sin omvärld genom att arbeta med texter som är nära knutna till elevernas egna 

världar. Vad studien däremot inte erbjuder är svar på hur-frågan. Vilka pedagogiska metoder 

som bör användas i undervisningen exemplifieras eller diskuteras inte mer konkret. 

 

3.2.2 Bommarcos studie (2006) 

Birgitta Bommarcos Texter i dialog (2006:11–12) utgår från en studie under början av 2000-

talet i ett gymnasieklassrum, där hon fungerade som både lärare och forskare. Hennes avsikt 

var att undersöka mötet mellan eleverna och skönlitteraturen, hur skönlitteratur kan fungera 

som en källa till insikter och ny kunskap. Bommarcos (2006:41–42) studie utgår från ett 

läsarorienterat synsätt. Hon hävdar på detta sätt att läsningen är kulturell och social. 

Bommarco (2006:45–46) arbetar också efter en erfarenhetsbaserad undervisning där man 

kopplar aktiviteterna i klassrummet till elevernas förförståelse och vardagserfarenheter. Då 

behövs en läsning som är både kognitiv och emotionell betonar hon. Vad gäller Bommarcos 

(2006) studie kan det anses problematiskt att undersökningen endast grundar sig på en klass 

och deras textarbete. Dessutom är det problematiskt ur en forskningssynpunkt att Bommarco 

agerar både forskare och lärare i studien, en omständighet som hon tar upp till diskussion 

själv i det inledande kapitlet. 

Eleverna i Bommarcos (2006:212–213) studie tycker att samtalet i anslutning till läsningen är 

det mest meningsfulla i litteraturundervisningen. Att de får andras perspektiv på innehållet, 

för att räta ut frågetecken eller till och med ändra uppfattning om en text eller en karaktär. De 
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framhåller också att man lär känna sina klasskamrater bättre, får chansen att diskutera viktiga 

och intressanta ämnen samt lära sig argumentera. Allt detta påstås bidra till den språkliga 

utvecklingen men också en intellektuell, kognitiv och social utveckling. 

Bommarco (2006:45–46) menar att läsprocessen är pågående redan innan läsningen och långt 

därefter, genom den reflektion som pågår kring läsning, både i och utanför skolan. Den 

pedagogiska frågan hur skönlitteraturen ska användas besvarar Bommarco (2006:208–209) 

genom att hävda vikten av ett samspel mellan läsning, samtal och skrivande. Dessa verktyg i 

undervisningen bidrar till att utveckla förmåga att reflektera, visualisera, associera, uttrycka 

åsikter och känslor menar hon. Den skönlitterära läsningen kan på detta sätt legitimeras med 

att vara identitetsutvecklande och socialt utvecklande. Genom muntliga och skriftliga 

aktiviteter kan nya insikterna och kunskaperna förstärkas, som ett förlängt tankearbete 

(Bommarco, 2006:208). Denna sortens textarbete ska alltså bidra till erfarenhetsanknuten och 

identitetsbyggande kunskap. Textarbetet blir relationellt då undervisningen bygger på 

kommunikation och interaktion, menar hon. 

Vad gäller skrivandets betydelse i textarbetet är det framförallt läsloggen som förespråkas, 

dvs. fritt skrivande i direkt anslutning till läsningen. Anledningen till detta är att man i 

läsloggen kan skriva mer erfarenhetsanknutet, den sortens skrivande har hög autencitet och 

det blir tydligt hur eleverna kopplar det lästa till sin egen verklighet. Det är också här de vågar 

uttrycka känslor, åsikter och associera fritt (Bommarco, 2006:209). Detta funktionellt 

producerande skrivande menar Bommarco (2006:209) är ett viktigt steg mellan läsningen och 

samtalet. Ett sätt att träna sig i att formulera och strukturera sina tankar, samt en träning i att 

gå in i och ut ur en text. Med andra ord att leva sig in i en historia och dess karaktärer samt stå 

utanför texten och tala om den. Bommarco (2006:212) anser att denna sorts skrivande är 

meningsskapande och genererar förståelse och tolkningar, vilket innebär att läsningen blir 

produktiv istället för reproduktiv. 

Ett närliggande begrepp till Langers (2005:23–24) föreställningsvärldar som Bommarco 

(2006:46–47) använder för att beskriva alla de olika världar eleverna har omkring sig är 

sociala världar. Där inkluderas både de sociala världar eleverna lever i och är en del av samt 

de ”representerade” världarna som de möter i litteratur och andra medier. Teorin bygger på att 

man genom skönlitterär läsning kan koppla och jämföra fiktiva relationer, beteenden, åsikter 

och erfarenheter till sina egna sociala världar och tvärt om. Det är detta som bidrar till 

förståelse och nya insikter hävdar hon. Bommarco (2006:225–226) förklarar arbetet med de 
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sociala världarna som ”undervisning i livskunskap”. Teorin går ut på att när eleverna kan göra 

jämförelser mellan de fiktiva världarna och deras egna sociala världar ökar deras förståelse 

och acceptans för olika världar, kulturer och historiska tider. När de dessutom kan diskutera, 

och möjligen revidera, olika sociala världar bidrar detta till en positiv identitetsutveckling. 

Bommarco (2006:226) kallar den sortens undervisning ”det utvidgade klassrummet” och 

menar att detta gör svenskämnet till ett demokrati- och värdegrundsämne. Detta kan ses som 

en ny legitimering till skönlitterär läsning: att utveckla demokratiska förmågor hos eleverna. 

Vad gäller vilken slags litteratur som ska läsas diskuterar Bommarco (2006:215–216) hur 

textval är nära sammankopplat med metod. Hon menar att läsning ska ge både kunskap och 

glädje. Dessutom ska den bidra till humantitiska, etiska och demokratiska värden. Med detta i 

åtanke menar hon att textvalen bör diskuteras och bestämmas av läraren och eleverna 

gemensamt. De kriterier som Bommarco (2006:217) anser är viktigast vid val av gemensam 

litteratur är att romanerna handlar om unga människor, berör ämnen som olika sorters 

relationer, skola och vuxenblivande eller genererar tankar och diskussioner om existentiella 

och etiska frågor. Anledningen till detta är att eleverna ska kunna känna igen sig i texterna, att 

de ska vara erfarenhetsanknutna och föda meningsskapande reflektioner och diskussioner. 

Bommarco (2006:218–219) menar dock även att det finns en poäng i att låta eleverna läsa 

böcker som är mer främmande och utmanande för dem, det är dessa nya erfarenheter som 

genererar ny kunskap. Enligt Bommarcos studie bör inte heller allmänbildningsargumentet 

bortses från helt. Vissa elever i studien satte stort värde i att få läsa en klassiker, verk som de 

hört talas om och därför blivit nyfikna på. 

 

3.2.3 Schmidls studie (2008) 

Helen Schmidl (2008:16–19) undersöker i studien Från vildmark till grön ängel hur 

litteraturundervisningen ser ut i fyra klasser i årskurs 8. Framförallt undersöker hon 

receptionen, hur eleverna bemöter och tolkar de skönlitterära texterna i undervisningen. En 

stor fråga är hur elevernas förhållningssätt till skönlitteratur och läsning har påverkats utifrån 

skolans läskultur. Hon använder dessutom ett genusperspektiv för att beskriva olika 

lässtrategier. 

Schmidl (2008:50–53) utgår bland annat från identitetssökandet som en stark drivkraft att läsa 

skönlitteratur. Genom hela livet samlar vi på oss erfarenheter som vi kan testa mot vår egen 

världsbild, detta gör att vi utvecklas och förändras som människor, menar hon. Härmed kan 
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man hävda legitimeringen om skönlitteraturen som identitetsskapande. Med utgångspunkt i 

denna legitimering försvarar hon att litteraturundervisningen bör vara bred och elevcentrerad. 

För att utveckling ska äga rum behöver eleverna känna att det man läser och arbetar med 

angår dem. Schmidl (2008:318–320) anser också att litteraturundervisningen måste utgå från 

egna erfarenheter och intressen. Men, hon menar att elever dessutom behöver verktyg för att 

kunna analysera och tolka texter, för att kunna bli kompetenta läsare. Med andra ord, för att 

kunna läsa skönlitteratur på ett kompetent, reflekterande sätt som leder till nya kunskaper 

krävs förmåga till både estetisk och efferent läsning som Rosenblatt (2002:41–43) benämner 

det. 

Schmidl (2008:24–26) menar, precis som Malmgren (1986:98–101) att vi socialiseras in i vad 

vi läser och hur vi läser. Hon kallar detta för läskulturer. I enighet med hennes studie ser hon 

det som problematiskt att läraren/skolan har en viss läskultur (ett sätt att se på litteratur och 

vissa begränsade preferenser till vad man bör läsa) och att eleverna har helt andra läskulturer. 

Därtill menar hon att pojkar och flickors läskulturer ofta skiljer sig mycket åt. Schmidl 

(2008:38–41) kommer bland annat fram till det faktum att pojkar och flickor som grupp ofta 

skiljer sig åt vad gäller litteraturläsning, både i vad, hur och varför de läser. Hon pekar också 

på att frekvensen av fritidsläsning brukar skilja sig åt avsevärt, och då hamnar pojkarna på 

minussidan. Vad gäller genrer och innehåll i litteraturen menar Schmidl (2008:39) att pojkar 

och flickors olika val och preferenser har att göra med traditionella genuspositioner, med 

andra ord ett socialiserat intresse och behov. Pojkarnas val av läsning är mer handlingsdrivet 

och distanserat medan flickornas är relationsinriktat och psykologiskt. Flickorna har en fördel 

i att deras litterära repertoarer oftast är bredare än pojkarnas, de gillar både actionfilmer och 

verklighetsbaserade romaner, menar hon. Schmidls (2008:39) studie visar även att det inte 

finns en lika tydlig motkultur till skolans textval och läsning hos flickorna som hos pojkarna. 

På grund av detta är flickorna mer läsvana än pojkarna menar hon. 

Den slutsats Schmidl (2008:232–233) kommer fram till vad gäller textval är att läraren måste 

få styra läsningen i skolan, men måste då också känna till varje enskild elevs specifika 

läspreferenser. Det Schmidl (2008:323) poängterar är att man inte bara kan läsa texter i 

undervisningen som eleverna är välbekanta med, då utmanas och utvecklas inte eleverna. Hon 

förespråkar alltså inte att alla textval ska bestämmas av eleverna. Hon håller istället fast vid 

att skolan kan erbjuda eleverna en kulturell textvärld som de annars inte skulle få tillgång till.  
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Vad gäller frågan om vad och hur läsning ska ske i skolan förespråkar Schmidl (2008:325) tre 

saker. Det första är att undervisningen ska utgå från ett läsarcentrerat tolkningsarbete med 

texterna, alltså att läsaren utgår från sig själv. Det andra är att använda boksamtal som metod, 

både under och efter läsningen. Slutligen förespråkar hon ett genusperspektiv på arbetet, att 

låta eleverna få diskutera och analysera de olika könsroller som finns i texterna. Hon betonar 

att man måste hitta undervisningsinnehåll och metoder som både pojkar och flickor kan tycka 

är intressanta och betydelsefulla. 

 

3.3 Argument kring skönlitterära legitimeringar och dess pedagogiska 

konsekvenser 

Man kan konstatera att de tre studierna framförallt framhåller den identitetsutvecklande 

legitimeringen med skönlitterär läsning. Däremot betonar Schmidl (2008:318–320) att 

eleverna också behöver rent språkliga och objektiva verktyg för att kunna tolka och analysera 

texter, likt Rosenblatts (2002) efferenta läsning. Detta kan ses som en form av literacy-

kompetens som syftar till att utveckla läsförståelsen och språket i stort. 

Bommarco (2006:215–216) hävdar vikten av att texterna ska bidra med existentiella, etiska 

och demokratiska värden. Läsningen ska alltså kunna leda till meningsfulla diskussioner om 

viktiga frågor. Som jag ser det har hon delat upp de viktiga diskussionsämnena i två 

kategorier; dels de mer vardagsnära frågorna som berör vuxenblivande och personliga 

relationer, och dels de som berör värdegrund och demokrati. Den första kategorin tillhör det 

hon kallar undervisning i livskunskap och ska leda till identitetsutveckling. Den andra 

kategorin ska snarare leda till en demokratisk fostran. I Läsning, Skrivande, Samtal - 

Textarbete i svenska på gymnasiet (2012) utvecklar Bommarco och Parmenius Swärd syftet 

med läsning som en del av att vidga elevernas världsuppfattning. De menar att 

litteraturundervisningen ska erbjuda eleverna en plats i ett kulturellt sammanhang genom 

samtal om livet och omvärlden. På detta sätt ska språk och andra kunskaper utvecklas som är 

nära förankrat med elevernas egna erfarenheter och det verkliga livet. Den här sortens 

”livskunskap” bygger på samtal och skrivande kring litteratur (2012:52–53). Schmidl 

(2008:50–53) menar också att de erfarenheter eleverna får genom läsningen även går att 

applicera på det verkliga livet. Med andra ord kan litteraturen lära oss något om oss själva och 

andra. Detta resonemang, som vi hittar i alla tre studier, är starkt påverkat av Langers (2005) 

sätt att se på skönlitterär läsning som att bygga föreställningsvärldar. Det är också på detta 
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sätt de argumenterar för legitimeringen om skönlitteraturen som identitetsskapande och 

identitetsutvecklande. Olin-Schellers (2006:143–144) argument för skönlitterära (eller fiktiva) 

texter lutar också åt att utveckla moderna, demokratiska medborgare. Syftet med 

undervisningen ska enligt henne vara att utveckla självständiga och kritiskt tänkande elever. 

Denna legitimering förespråkas av många andra som forskar och skriver om klassrumspraktik 

i modern tid. Bland annat målar Molloy (2007:177–179) upp ett möjligt framtida svenskämne 

i Skolämnet svenska där hon flätar samman svenskans ämneskunskap med värdegrundsfrågor 

genom en integrativ undervisning. Svenskämnet skulle kunna ha som uppdrag att lära 

eleverna om sig själva och om sin omvärld samt att få en egen röst som de i interaktion med 

andra kan diskutera muntligt och skriftligt menar hon. I en demokrati behöver man kunna 

påverka varandra och få möjlighet att testa sina egna åsikter. Undervisningen måste då tillåta 

elevernas egna frågor med utgångspunkt i deras specifika erfarenheter. Molloy (2007:183) 

påstår att konflikter som uppstår då olika åsikter eller verklighetsuppfattningar krockar är en 

förutsättning för en demokrati och därmed för ett svenskämne som införlivar 

demokratiuppdraget. Detta är en viktig process som många lärare gör sitt bästa för att 

undvika. Hon menar istället att man ska låta konflikterna bli ämnesinnehåll eftersom dessa 

konflikter speglar det samhälle vi lever i och måste behandlas öppet. 

På samma sätt påstår Persson (2012:43–44) att literacy-kompetensen kan användas för att 

ifrågasätta traditionella normer och värderingar, eller avslöja och kritisera icke-demokratiska 

ideologier och system. Han menar också att litteraturläsningen breddar mångfalden. I 

skönlitteratur möter man många olika röster, kulturer, världsåskådningar och värderingar. 

Persson (2012:44) påstår att skriftspråket är otroligt varierande och utmanar vår syn på 

verkligheten och ”tränar vårt möjlighetssinne”. Persson (2007:255–256) föreslår därför 

narrativ fantasi som legitimering. Att man genom litteraturläsning syftar till att utveckla 

egenskaper som kritiskt tänkande, empati och nyfikenhet, samt förmågan att se saker ur olika 

perspektiv. Någonting annat som skönlitteraturen kan ge kunskaper om som är viktigt i en 

demokrati är andra kulturer, både nationella sådana och minoritetskulturer och andra grupper 

inom landet. 

Olga Dysthes (1996) teori om Det flerstämmiga klassrummet erbjuder också ett perspektiv på 

en demokratisk svenskundervisning. Dysthes (1996) teori om en dialogisk undervisning vilar 

framförallt på grundstenarna samtala och skriva, dock bör detta även kunna gälla 

litteraturundervisningen i enlighet med Molloy (2002) och Bommarco (2006). Dysthes 
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(1996:221) huvudargument för en dialogisk undervisning handlar framförallt om antagandet 

om ”språkets centrala betydelse i inlärningsprocessen”, samt att språket är kreativt och 

skapande i samspel med andra. Det är en social och interaktiv kunskapssyn, vilket innebär att 

kunskap inte kan kopieras in från en person till en annan, utan skapas av varje individ i 

samspel med andra. Ny kunskap vävs ihop med tidigare kunskaper och erfarenheter, vilket 

gör att de nya kunskaperna eller insikterna sedan varierar beroende på individ (Dysthe, 

1996:46–47). Det är med andra ord i ett dialogiskt och demokratiskt samspel med andra som 

vi lär och utvecklas som människor. 

Vad gäller textval är det inte överraskande att de tre studierna alla framhåller vikten av att det 

man läser i undervisningen ska angå eleverna, genom deras förutsättningar, tidigare 

erfarenheter eller intressen. Detta är själva kärnan i en läsarorienterad undervisning, i enighet 

med Rosenblatts (2002:5-7) estetiska läsning. Det element som här i första hand efterfrågas i 

texterna är igenkänning. Detta kan man likställa med Malmgrens (1986:99–101) begrepp 

subjektiv förankring. Därtill hävdar Olin-Scheller (2006:222–223) att det krävs en 

känslomässig beståndsdel i texterna för att eleverna ska bli engagerade i arbetet. Detta säger 

även Bommarco (2006:45–46) när hon menar att läsningen behöver vara emotionell. Dock 

glider slutsatserna isär vad gäller hur nära elevernas vardagliga intressen texterna bör befinna 

sig. Olin-Scheller (2006:12–13) tar här ett radikalt grepp när hon hävdar att det är elevernas 

fritidstexter som man bör plocka in i klassrummet. Hon pläderar framförallt för 

populärkulturen och det vidgade textbegreppet, vilket innebär att även dokusåpor och tv-spel 

har en plats i klassrummet. Bommarco (2006:218–219) och Schmidl (2008:323) har delvis en 

annan syn på textvalet. De menar att eleverna bör läsa texter som är främmande och 

utmanande för dem. Att det är nya erfarenheter som genererar nya insikter och kunskaper. 

Att det finns ett stort problem vad gäller krocken mellan elevernas och skolans läspreferenser 

kan man konstatera enligt Olin-Scheller (2006:99). Svedner (2011:10–11) förklarar också 

problematiken som en kulturell krock mellan elevernas kultur och skolans eller lärarens. Han 

menar att elevernas kultur är påverkad av nya medier och skolans ofta är bunden till ett mer 

traditionellt kulturtänk. Ålderskillnad och olika kulturella bakgrunder gör att lärarens och 

elevens uppfattning och förhållningssätt till litteratur är vitt skilda. Han lägger han inga 

värderingar i vilken av de skilda textvärldarna som bör behandlas i undervisningen. Däremot 

menar Svedner (2011:47) att det idag är svårt att få till meningsfulla möten mellan den 

klassiska litteraturen och eleverna. Den är ofta för abstrakt, ligger på en för svår språklig nivå 

eller innehåller psykologiska och tidsmässiga faktorer som kan vara svåra att ta till sig.  
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Kulturarvet som skönlitterär legitimering verkar enligt Olin-Scheller (2006:97–99) vara helt 

uteslutet. Som jag tolkar hennes resultat bör man över huvud taget inte arbeta med äldre texter 

i svenskundervisningen. Bommarco (2006) och Schmidl (2008) stänger däremot inte den 

dörren helt. Om man ska läsa texter som är främmande för eleverna, och läsa så varierat som 

möjligt för att bredda elevernas kulturella repertoarer, finns det en poäng i att läsa 

skönlitterära klassiker. Man kan också tänka sig att använda de klassiska skönlitterära 

texterna men ändra metod och syfte med undervisningen. Schmidls (2008:325) förslag att låta 

eleverna analysera de olika könsrollerna som finns i texterna ur ett genusperspektiv skulle 

fungera bra med äldre texter som jämförelse. Persson (2007:72–73) menar, i likhet med Olin-

Scheller (2006:97–99) att den traditionella västerländska kanon fortfarande finns 

representerad i skolorna, men påstår också att det oftare förekommer en modernare skolkanon 

som innehåller titlar som Vinterviken och Ondskan. Också Svedner (2011:49–50) poängterar 

att kanonbegreppet inte har funnits officiellt i skolan sedan 1975 men att det sedan dess 

funnits en tyst överenskommelse om vad man ska läsa för författare och titlar som lärarna har 

fostrats in i och ärvt över generationer. Fortfarande kan man se spår av invanda mönster, 

traditionen styr alltså på många sätt litteraturvalet även idag. Svensklärare ser den 

kulturbevarande uppgiften som stor, även utan stöd från kursplaner. Enligt Persson (2007:72–

73) har detta fenomen även en annan orsak, de antologier som finns tillgängliga på 

marknaden förändras mycket långsamt.  

En viktig aspekt att ta i beaktande enligt både Olin-Scheller (2006:225–227) och Schmidl 

(2008:325) är att textval ska ske utifrån ett genusperspektiv. Olin-Scheller (2006:225) 

kommer i sin studie fram till att pojkars och flickors läspreferenser ofta skiljer sig i fråga om 

genre. Medan flickorna helst läste dokuromaner valde pojkarna fantasy. På samma sätt hävdar 

Schmidl (2008:39) att flickornas val av läsning ofta är relationsinriktat och psykologiskt, 

medan pojkarnas är mer handlingsdrivet och distanserat. Molloy (2002:320–322) har redan i 

en tidigare studie kommit fram till vikten av ett genusperspektiv i textval. Hon menar att man 

dessutom alltid ska tänka på andra värdegrundsfrågor och demokrati när man väljer texter. 

Persson (2012:70–72) intar en något radikal ställning vad gäller kriterier för textval. Han 

menar att litteratur ska provocera läsaren. Att man som lärare bör ta en risk vid textvalet även 

om innehållet kan tänkas innebära svårigheter, både didaktiska och etiska. Han anser det som 

positivt om litteraturen kan uppröra och engagera, Persson (2012:78) kallar detta för en 

moralpedagogisk läsart, som kan generera givande existentiella och etiska diskussioner. 

Persson (2012:81) menar att man måste våga diskutera känsliga ämnen öppet i 
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undervisningen. Litteratur som behandlar känsliga ämnen och problem är oftast den litteratur 

som berör oss mest och därmed det som vi bär med oss och kan ha användning för i andra 

sammanhang och i verkliga livet. Texter måste få vara varierande, chockerande och 

främmande (2012:85). 

Schmidl (2008:232) diskuterar vikten av att läraren känner till varje elevs specifika 

läspreferens. Som jag tolkar det ska alltså läraren kunna välja rätt text vad gäller både genre, 

igenkänningsfaktor och språklig svårighetsnivå till varje enskild elev. Schmidl (2008) menar 

alltså att det är läraren som är kvalificerad till att välja undervisningsinnehåll. Bommarco 

(2006:215) menar däremot att valet av texter ska göras gemensamt genom diskussion mellan 

lärare och elever. Olin-Scheller (2006) verkar vara av åsikten att textval bestäms helt utifrån 

elevernas preferenser. Chambers (2011:198–199) intar en något radikal ställning, han menar 

att valet av böcker alltid bör vara fritt. Bland annat anser han att alla elever ska få läsa i sin 

egen takt och med lämplig svårighetsgrad. Att eleverna själva behöver lära sig vilka slags 

böcker de gillar och kan vara betydelsefulla att läsa. Eleverna måste då själva få lära sig att 

kritiskt granska och värdera böcker. Med tiden lär de sig att kräva en högre kvalitet av 

böckerna (2011:39–40). Det är också eleverna som bäst kan välja vad de vill diskutera och 

behöver lära sig mer om. Läraren kan aldrig känna till elevernas specifika läspreferenser, vare 

sig vad gäller de känslomässiga eller intellektuella menar han (2011:39–40). 

Den klassrumsmetodik som förespråkas framförallt av Bommarco (2006:208–209) och 

Schmidl (2008:325) är boksamtalen. De syftar till att eleverna ska kunna lära med hjälp av 

varandra. Att ta del av andras perspektiv och åsikter antas leda till nya insikter och ny 

förståelse för det lästa. Boksamtalen ska också utveckla förmågor så som argumentation och 

acceptans för oliktänkande. Denna kommunikation och interaktion med andra kan antas syfta 

åt legitimeringen att utbilda demokratiska medborgare. Bommarco (2006:209) hävdar också 

loggskrivandet som verktyg för att lära genom skönlitteraturen. Hon ser både skrivande och 

samtal som ett förlängt tankearbete vid textläsning. Som jag tolkar det ses skrivandet som ett 

sätt att förtydliga sina åsikter och tankar kring det man har läst. Just läsloggen ses också som 

en plattform för mer autentiskt skrivande. Att eleverna där ska våga uttrycka mer ärliga 

känslor och åsikter kring det lästa. På detta sätt ska läsningen generera en mer producerande 

aktivitet.  

Boksamtalen som metodik för lärande genom skönlitteratur har förespråkats av många andra 

de senaste årtiondena, bland annat av Molloy (2002) i hennes studie Läraren. Litteraturen. 
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Eleven. Molloy (2008:333) skriver i Reflekterande läsning och skrivning att samtalet om den 

bok man läst är lika viktigt som läsningen. I förlängningen handlar litteraturläsning alltså om 

reflektion och samtal om viktiga ämnen. Molloy (2008:70–71) påpekar att det i 

läraruppdraget också ingår att lotsa sina elever mot att kunna delta aktivt i diskussioner och 

samtal och kunna sätta sig in i andras situation och perspektiv. Eleverna ska vidga sina 

erfarenheter genom läsning, reflektion och diskussion av skönlitteratur och andra medier. Det 

Molloy (2008:80–81) här pläderar för är läsloggen som metodiskt redskap för att träna olika 

kommunikationsfärdigheter. Att man genom denna metod kan man kombinera momenten 

läsa, tänka, skriva och samtala. På grund av detta poängterar hon att det är värdefullt att 

klassen får läsa gemensamma böcker (Molloy 2008:334–336). 

Ett citat som illustrerar denna syn på läsning och litteratursamtal är taget ur Adian Chambers 

”Böcker inom oss”: ”Egentligen vet vi inte vad vi tycker om en bok förrän vi har pratat om 

den” (2011:134). På samma sätt menar Aida Chambers (2011:23–25) att läsningen blir 

betydelsefull först när vi blir tänkande läsare, när läsningen går från att vara ett tidsfördriv till 

att vara en aktiv handling som medför eftertanke. För att komma dit behöver man lära sig att 

prata om det man läst på ett djupare plan. Denna förmåga behöver övas upp. Detta ska göra 

eleverna mer medvetna om, inte bara det de läst, utan också om vad som sker inom dem när 

de läser och samtalar om det lästa. I förlängningen medför detta en utveckling av olika 

förmågor, exempelvis kritiskt tänkande. Han menar vidare att läsandet kan frigöra eleverna 

från en begränsad världsbild och att framförallt vidga deras läsning till att innefatta nya genrer 

och andra litterära texter som de annars inte hade stött på. Vidare menar Chambers 

(2011:141) att ett boksamtal ska vara som ett gemensamt reflekterande. Syftet är att få 

formulera känslor och tankar kring det man läst. Att få pröva sina åsikter om en text mot 

andra, höra olika tolkningar och perspektiv. Detta gör läsandet till ett kreativt, produktivt 

arbete och inte till ett passivt tidsfördriv. Läsdagboken anser Chambers (2011:47) vara ett 

viktigt verktyg i arbetet med att göra läsningen meningsfull eftersom det har betydelse att vi 

minns det vi läst och tagit till oss. Han menar att det vi läser formar vilka vi blir, hur vi tänker 

och vad vi tycker om världen omkring oss. 
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4. Diskussion om skönlitteraturens vad, hur och varför enligt forskningen 

Man kan framförallt se tre starka tendenser i dagens forskning vad gäller skönlitteraturens 

legitimeringar. Det identitetsutvecklande motivet framhävs som det viktigaste, samt 

boksamtal som redskap vid litteraturläsning. Slutligen diskuteras textval med betoning på ett 

läsarorienterat synsätt. Dock går slutsatserna isär något vad gäller hur stor bestämmanderätt 

eleverna tillåts ha på textvalet. Nedan diskuteras dessa tre tendenser och kopplas till rådande 

kursplan Lgr 11. 

 

4.1 Skönlitteraturen som identitetsutvecklande 

Att stärka den kulturella, gemensamma identiteten som legitimering för läsning har länge 

varit skönlitteraturens främsta roll. Idag menar svensklärare att de tvingas ge upp ambitionen 

att förmedla ett gemensamt litteraturarv (jmf Olin-Scheller, 2006:50). Vad gäller litteraturval 

har en stor förändring skett, den har gått från en ämnescentrering till en elevcentrering. Texter 

idag väljs för att engagera eleverna, innehållet väljs alltså på elevernas villkor. Själva synen 

på läsning har förändrats då fokus har flyttats från författare till läsare (Svedner 2011:26–27). 

Vad gäller både motivet om förtrogenhet med kulturarvet och den kulturella identiteten har 

det på senare år tillkommit motivet om mångfald (Persson 2007:142–143). Man kan med 

andra ord se en tydlig utveckling av bildningsargumentet som förändras i takt med hur vårt 

samhälle förändras. De senaste åren har legitimeringarna blivit mer och mer individuellt 

orienterade. Idag pratar man ofta om ett subjektivt kulturarv, menar Svedner (2011:54). 

Genom att vi får möta olika typer av litteratur och på så sätt kan forma en personlig 

litteratursyn och ett personligt bildningsinnehåll förhåller vi oss på ett mer modernt och 

samhällsanpassat sätt till kulturarvet idag (Svedner 2011:54). Som Persson (2007:23–24) 

efterlyser, behövs en ny motivering som förhåller sig till dagens litterära bildning och dess 

betydelse i vårt postmoderna samhälle. Han vill inte överge den litterära bildningen, men han 

vill omfunktionalisera och omformulera den. 

Att skönlitteraturen ska användas i undervisningen med syftet att vara identitetsutvecklande 

verkar i de tre studierna (Olin-Scheller 2006; Bommarco 2006; Schmidl 2008) anses vara den 

viktigaste legitimeringen. Denna legitimering bygger på att man genom skönlitteraturen ska 

finna nya kunskaper och insikter om sig själv eller omvärlden. På detta sätt kan man utvecklas 

som människa. Denna legitimering kan man även se ett tydligt exempel på i rådande kursplan: 
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I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden (Skolverket 2011:222). 

Ett tydligt exempel på vilken slags litteratur som ska läsas för att uppnå detta finns också i 

rådande kursplan under centralt innehåll för årskurs 7-9: 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga 

världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. 

Lyrik, dramatik, sagor och myter (Skolverket 2011:226). 

Läsning borde alltså kunna leda till en ökad förståelse och tolerans för människor vars liv är 

annorlunda det egna. Det menar även Molloy (2008:333) när hon påstår att skönlitteraturen 

utvecklar förmågan till inlevelse, empati och förståelse. Persson (2007:132–133) diskuterar 

legitimeringen om att läsning skapar demokratiska, toleranta och empatiska medborgare. Han 

menar dock att detta antagande kan vara problematiskt. För det första att litteraturen och dess 

budskap alltid antas vara av godo samt att denna ”godhet” automatiskt antas överföras till 

läsaren. Detta är en form av karaktärsdanande motiv. Med andra ord menar man att 

litteraturen kan påverka läsarens moral och skapar toleranta, demokratiska och moraliskt goda 

medborgare (Persson, 2007:132–133). Den självklara frågan blir här om all litteratur kan 

skapa goda medborgare. Om det är läsningen i sig, det faktum att vi vidgar våra perspektiv 

varje gång vi läser, oavsett vad vi läser, som är själva kärnan till identitetsutvecklingen. Det 

borde rimligtvis finnas texter som inte leder till den goda utveckling man efterfrågar. Frågan 

är då vem som har rätten, eller är kvalificerad, att bestämma detta. De problem man kan se 

med den här sortens legitimeringar är att de bygger på subjektiva värden. En praktisk fråga i 

undervisningen man då måste hantera är hur man kan bedöma att eleverna har utvecklats på 

ett personligt plan. Individuella och demokratiska förmågor är såklart eftersträvansvärt, men 

hör de hemma som legitimeringar i svenskämnet? 

Hur ska detta då realiseras i undervisningen? Molloy (2008:295–296) framhåller att om man 

utgår från att skönlitteratur och andra medier återger och resonerar kring konflikter av olika 

slag kan man därmed argumentera för att läsning lär oss om livet och samhället. Detta skulle 

förvandla svenskämnet till ett humanistiskt demokratiämne där skönlitteraturen skulle få en 

självklar plats. Litteraturundervisning kan utveckla elevernas förmåga till ett mer 

reflekterande och tolerant förhållningssätt till mänskligt beteende. På detta sätt ska eleverna få 

förmåga att förstå omvärlden och skolans mål om en demokratisk fostran kan uppfyllas. 

Svenskämnet bör lägga tonvikten på kopplingen mellan litteratur, språk och samhälle menar 

hon. I det här resonemanget skulle man dessutom kunna referera till Langers (2005:23–24) 
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”byggande av föreställningsvärldar” eller Bommarco (2006:46–47) ”sociala världar” för att 

förklara kopplingen mellan litteraturundervisningen och en demokratisk fostran. Som jag 

tolkar det menar Molloy (2007:189–100) att innehållet i litteraturundervisningen kan utgå 

från skolans/samhällets värdegrundsfrågor och kopplas till eleverna och deras erfarenheter. 

Syftet till att läsa skönlitteratur skulle vara att vidga sina perspektiv och genom litteraturen 

börja reflektera kring frågor som berör det samhälle och den värld vi lever i. Urvalsfrågan 

skulle då besvaras med att läsningen ska vara så varierad som möjligt och utifrån elevernas 

intressen och behov. Undervisningsmetod skulle bestå av diskussioner om tolkningar, åsikter 

och innehåll. Detta speglar ett klassiskt sociokulturell lärande (Säljö, 2000) som visar på 

betydelsen att lära tillsammans och med hjälp av andra. Man kan hävda att 

demokratiuppdraget därmed införlivas både till syfte, innehåll och metod. 

Det man kan fråga sig är varför många hävdar att just svenskämnet ska ta det största ansvaret 

för demokratiuppdraget. Molloy (2007:186–188) m.fl. menar att just svenskan har särskilt god 

potential att införliva skolans dubbla uppdrag, då eleverna där har möjlighet att muntligt och 

skriftligt få utveckla sitt språk och därmed sina värderingar med utgångspunkt i den egna 

erfarenheten. Detta kan uppnås genom läsning av varierande litterära texter och samtal om 

dessa. Då får eleverna möta olika uppfattningar, påverka och påverkas menar hon. När man 

kan diskutera litteratur i en läsarorienterad miljö lär man sig olika sorters färdigheter som 

direkt kan kopplas till demokratimotivet menar också Persson (2007:149–150). I en sådan 

undervisning kan man lära sig lyssna till och påverkas av vad andra har att säga, lära sig 

underbygga och tydligt formulera sina egna åsikter, lära sig visa respekt gentemot andra 

genom att lyssna aktivt och ställa följdfrågor, samt träna i att våga säga sin mening och bidra 

med input på ett uppriktigt sätt menar han. Vi finner redan argument för svenskämnet som 

demokratiämne i Lgr 11 vad gäller språkutveckling och språkbruk: 

Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och 

förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt 

för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer 

och språk möts (Skolverket 2011:222). 

Språkbrukets betydelse rent moraliskt betonas också. Att det kan användas för att påverka 

andra samt hur det är kopplat till yttrandefrihet och integritet (Skolverket 2011:227). Vad 

gäller litteraturens medverkan ska eleverna utveckla en omvärldsförståelse genom olika texter 

(2011:222). Även Carlgren och Marton (2004:227–229) betonar att den moderna skolan bör 

ha som främsta uppdrag att forma eleverna till självständiga individer som kan delta aktivt i 
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samhället och som har en stark identitet och moralisk kompass. Att kunna diskutera, 

formulera sig, analysera och vara kreativ och flexibel är några av de förmågor de bedömer 

som extra viktiga i ett modernt samhälle. Förmågor som mycket väl skulle kunna utvecklas i 

en litteraturbaserad svenskundervisning. 

 

4.2 Frågan om textval 

Argumenten om vilka slags texter som bör användas i undervisningen verkar vara uppdelade i 

två motsatta kategorier. Dels att eleverna behöver möta texter som är främmande och 

utmanande för dem, och dels att man bör välja populärkulturella texter ur ett vidgat 

textperspektiv. Om man tittar på rådande kursplan finns det vidgade textbegreppet tydligt 

formulerat i det centrala innehållet för årskurs 7-9: 

”Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska 

komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, 

teaterföreställningar och webbtexter” (Skolverket 2011:226). 

I enlighet med detta borde alltså skolan våga släppa in mer populärkultur och arbeta mer 

utifrån ett vidgat textbegrepp som bland annat Olin-Scheller (2006:143–144) förespråkar. En 

positiv effekt som detta skulle kunna generera är att man förhoppningsvis skulle vinna över 

fler elever till att intressera sig för textarbetet och få fler läsande elever, både i skolan och på 

fritiden. Tittar man på moderna läroplaner går det centrala innehållet mer åt ett vidgat 

textbegrepp och ett större elevinflytande än en traditionell gemensam litteratur. Betyder detta 

att de klassiska, kanoniska verken kommer spela ut sin roll helt i den framtida 

svenskundervisningen? Då den kanoniska tanken oftast förknippas med målet att skapa en 

enhetlig nationell, kulturell identitet, kan man föreställa sig att en officiell kanon i skolan blir 

mindre och mindre trolig. Med hänvisningar till Perssons (2007:8) observationer kring vårt 

samhälle som multimodalt och multikulturellt bör strävandet efter en gemensam litterär kultur 

anses alltmer onåbar och oönskad. 

Om man däremot hävdar att den skönlitterära undervisningen delvis har som uppdrag att 

bredda elevernas kulturella preferenser, kan man opponera sig emot Olin-Schellers (2006) 

förslag till fritidstexter i klassrummet. Det kan finnas en risk i att den skönlitterära 

undervisningen blir mycket begränsad och historielös om man enbart väljer att använda 

elevernas fritidstexter. I Lgr 11 har man helt tagit bort termen kulturarv, men man kan se spår 
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av kanoniska texter under det centrala innehållet för årskurs 7-9, under rubriken ”berättande 

texter och sakprosatexter”. Punkten lyder: 

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, 

Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella 

sammanhang som verken har tillkommit i (Skolverket 2011:226). 

Här beskrivs dessa verk som betydelsefulla, det är det närmsta vi kommer kanoniska eller 

klassiska verk i den aktuella kursplanen. Det finns som sagt inga hänvisningar till, eller 

exempel på, dessa några verk, vilket pekar på att ett subjektivt kulturarv är det som premieras 

idag. Det viktiga är alltså att eleverna får läsa en bred blandning av litteratur, de behöver 

nödvändigtvis inte läsa samma. Dock visar denna punkt att det inte räcker med de samtida, 

populärkulturella texterna i undervisningen. Fortfarande vill man från Skolverkets sida se ett 

bredare utbud av texter i undervisningen, både geografiskt och historiskt. 

En annan fråga vad gäller textval handlar om vem som är bäst kvalificerad att välja innehåll. 

Bör eleverna få välja texter själva? Eller ska läraren kunna välja texter utifrån varje elevs 

specifika preferenser och språkliga nivå? Att lärarna bör kunna känna sina elevers specifika 

läspreferenser menar bland andra Schmidl (2008:232). Frågan är om det är praktiskt möjligt, 

Chambers (2011:198–199) hävdar iallafall motsatsen. Om alla elever läser olika böcker i 

undervisningen förlorar man också möjligheten att läsa och därmed lära gemensamt genom 

boksamtal. Det finns på detta sätt en risk med att undervisningen blir för individinriktad. 

Samtidigt som vi har sett en strävan mot det mer subjektiva och individuellt anpassade 

kulturarvssyftet under de senaste decennierna är det fortfarande skolans uppgift att förmedla 

kunskap och tradition. Den stora frågan är hur detta dubbla syfte ska förverkligas. Det är 

ingen lätt fråga för dagens svensklärare. Jag tror att det i stor grad handlar om att hitta en 

balans mellan det elevanpassade och det gemensamma. För vi vill ju inte ha en skola som är 

helt historie- och kontextlös. Persson (2012:87–90) är mycket kritisk till att 

kanondiskussionerna enbart fokuserar på frågan vad som ska läsas. Dessutom är han kritisk 

mot polariserandet av kanon, det handlar enligt honom inte om att vara för eller emot. Vad 

han menar är att en kanon kan användas på andra sätt. Litteraturen kan användas som en del i 

en medborgerlig bildning, idag vill och behöver vi ha ”kritiskt tänkande världsmedborgare”. 

Detta betyder att vissa delar av den klassiska kanon kan finnas kvar och att andra verk som 

speglar den mångfald vi har i samhället idag lyfts in menar han. Persson (2012:94–96) menar 

också att kanon speglar alla de orättvisor som finns i samhället. Och visst kan man använda 

denna i undervisningen om man gör det på ett kritiskt och synliggörande sätt, med mångfalds- 
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och genusperspektiv i åtanke. Jag tror också att man måste fokusera mer på hur samspelet 

mellan innehåll och metod är utformat. Frågan är alltså inte bara vad som ska läsas, utan 

också hur vi använder litteraturen, vilket bland andra Bommarco (2006) och Schmidl (2008) 

förespråkar. Om man problematiserar och reflekterar kring urvalsprinciperna med eleverna på 

ett vaket sätt, kan alla bokval motiveras och bli en del av ett konstruktivt 

undervisningsinnehåll vilket Olin-Scheller (2006:143–144) anser. Huvudsaken måste vara att 

lärarna inte okritiskt väljer texter enbart av traditionsslentrian. 

 

4.3 Boksamtal som metod 

Vad som har konstaterats är att boksamtal som klassrumsmetodik förespråkas i dagens 

forskning. Läroplanerna har också influerats av denna populära metod. I kunskapskraven i 

Lgr 11 för betyg E, årskurs 9 finns ett tydligt formulerat krav på att kunna resonera kring det 

lästa: 

[...] kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och 

föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i 

olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess 

upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har 

påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i 

(Skolverket 2011:230). 

Att boksamtal och loggskrivande bör vara utvecklande och positivt för lärandet går knappast 

att argumentera emot. Dock kan man fråga sig om man kan uppnå tillräckligt hög kvalitet på 

skrivandet och samtalen för att lärande ska äga rum. Frågan är också om man kan uppnå ett 

tillräckligt tryggt klassrumsklimat för att eleverna ska våga diskutera stora etiska och 

existentiella frågor på ett ärligt och respektfullt sätt med sina klasskamrater. Man kan 

diskutera om de boksamtal som förespråkas av Bommarco (2006), Chambers (2011) och 

Molloy (2002) m.fl. förutsätter någon form av klassrumsutopi. 

Svårigheterna med boksamtal har diskuterats av bland andra Molloy (2008) och Wolf (2002). 

Enligt Wolf (2002:145–146) är ett läsarorienterat koncept där boksamtalen är centrala vare sig 

enkelt eller problemfritt att uppnå i undervisningen. Han menar att det finns vissa villkor som 

måste uppnås för att komma dit. Det första som måste finnas i klassrummet är en känsla av 

mottaglighet. Då textdiskussioner har som syfte att låta eleverna uttrycka sina uppfattningar 

måste det finnas en tillåtande atmosfär, vilket även Molloy (2008:324) påpekar. Molloy 
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(2008:324) menar vidare att det krävs mycket arbete för att boksamtalen ska bli givande och 

meningsfulla, att det tar tid och att det är svårt att organisera. 

Den största svårigheten bör dock vara att det krävs en respektfull och fördomsfri atmosfär i 

klassrummet för att alla ska våga delta i samtalen. I praktiken är inte alltid en högstadieklass 

så jämställd och harmonisk enligt egna erfarenheter. För att våga diskutera svåra och kanske 

känsliga ämnen krävs det att man känner fullständig trygghet, jag tänker att detta kan vara en 

mognadsfråga som kan vara svår att påverka avsiktligt. Förhoppningsvis kan eleverna klara 

av detta om man börjar arbeta efter modellen boksamtal redan i tidiga år, och självklart är ett 

tolerant klassrum, eller ”flerstämmigt klassrum” så som Dysthe (1996) beskriver det, något 

man alltid ska sträva mot. Om detta är möjligt bör eleverna kunna lära sig mycket både 

genom varandra och genom texterna. 

 

4.4. Avslutande kommentarer 

Den viktiga frågan varför man ska läsa litteratur, kanske framförallt äldre litteratur, är alltid 

högaktuell i skolvärlden. När det idag inte finns några enhetliga kulturella ramar är frågan hur 

man bör förhålla sig till skönlitteraturen i undervisningen särskilt komplex. Det vi har sett i 

den inhemska forskningen och även i rådande kursplaner är att legitimeringarna blir alltmer 

individcentrerade. De enda gemensamma normer vi har att förhålla oss till i skolan idag är 

demokrati- och värdegrund. 

Om identitetsutveckling ska vara det starkaste motivet för skönlitterär läsning kan det behövas 

tydligare legitimeringar kring detta. Under arbetet med uppsatsen har jag förstått att denna 

legitimering är mycket utbredd bland forskare och teoribildare inom pedagogiken idag. 

Frågan hur det praktiska arbetet med identitetsutveckling ska bedrivas är dock fortfarande 

något otydlig. Boksamtal och loggskrivning ses som betydelsefulla verktyg i en elevcentrerad 

undervisning men är denna metodik alltid praktiskt genomförbar? Jag har stött på en hel del 

kritiska röster som hävdar motsatsen. 

En annan slutsats som berör synen på svenskundervisningen i stort men också den 

skönlitterära läsningen specifikt handlar om svenskämnet som demokrati- och 

värdegrundsämne. Argumenten för svenskämnet som ett nytt slags bildningsämne som ska 

behandla etiska och existentiella frågor är övervägande i undersökningen. Man menar att just 

svenskämnet med skönlitteraturen som bas är särskilt lämpad till detta. Vad man i så fall kan 
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efterfråga är mer explicita legitimeringar kring detta, och framförallt förslag på en mer 

utvecklad klassrumsmetodik. Problemet med en eventuell ny inriktning kan förstärka den 

problematik som svenskämnet har brottats med i över hundra år - ämnets splittring. Att det 

har funnits för många olika syften och inriktningar med undervisningen och att därmed 

innehållet blir för brett och spretigt. 

Emellertid är det ingen lätt uppgift att definiera och begränsa innehållet när medieteknologins 

utveckling ständigt förändrar reglerna kring vad en skönlitterär text kan vara. Som vi sett har 

det vidgade textbegreppet inneburit en breddad syn på vilka slags texter som kan användas i 

klassrummet. Frågan om vilken slags litteratur som bör premieras i undervisningen, äldre 

klassisk litteratur, eller modern populärkultur har enligt mina källor inget entydigt svar. 

Slutsatsen bör vara att all skönlitterär text har ett pedagogiskt värde men av olika anledningar. 

Syftet med undervisningen måste därför få styra textvalet, inte tvärt om. På detta sätt kan vi 

ha en stor variation av texter i undervisningen, förhoppningsvis finns det något som tilltalar 

och utmanar alla elever. 

Förslag på fortsatt forskning på ämnet skönlitterära legitimeringar i skolan skulle naturligt 

kunna vara en empirisk studie kring hur lärare idag använder skönlitteraturen i klassrummet. 

En intressant vinkel kan vara att undersöka elevernas uppfattning om, och syn på 

skönlitteraturen i undervisningen. 

Som vidare forskning finns det många spännande perspektiv på just skönlitterär läsning i 

skolan som inte har rymts i denna uppsats. Det senaste året har även andra legitimeringar 

börjat diskuteras, alternativa legitimeringar som inte i första hand syftar till utveckling av 

demokrati- och värdegrund. Det vore intressant att undersöka andra moderna skönlitterära 

legitimeringar som framkommit genom forskning i klassrumspraktik, och göra en jämförande 

studie mellan de olika legitimeringarna. Skönlitteraturens varför-fråga är alltid aktuell och 

dess legitimeringar är under ständig förändring och debatt. Detta betyder att det alltid kommer 

finnas nya perspektiv och vinklar på skönlitteraturens status och motiv i den svenska skolan. 

Det är angeläget att fortsätta belysa, motivera och jämföra dessa pedagogiska perspektiv, då 

läsningen är en viktig grund i allt lärande. Oavsett om själva formen för, och syftet med 

läsning fortgående förändras, kommer läsningen alltid vara central i skolan på ett eller annat 

sätt. 
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