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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

”I Paris finansvärld drar man lott om vem som ska träffa svenska affärsmän. Ingen vill 

eftersom de bara kan prata pengar, möjligen golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett konst, 

ingen har någon religion” skriver journalisten Jan Gradvall i en krönika i Dagens Industri 

hösten 2011. Vad händer egentligen med bildningsarvet i Sverige, frågar sig Gradvall och för 

sedan en diskussion om litteraturen och humanismens roll i dagens skola. Han jämför olika 

skoltraditioner och bildningsideologier med bland annat USA där litteratur och filosofi i vissa 

skolor utgör en självkar del för samtliga elever oavsett program och inriktning. Gradvall 

avslutar sin artikel - ”Vilka affärsmän kommer man i framtiden tycka är så spännande som 

människor att man självmant vill bjuda dem på lunch i Paris och diskutera nya idéer? De som 

studerat på skolor som University of Texas? Eller de som vid 16 års ålder valde bort allt som 

inte intresserar dem?!” (Gradvall, Dagens industri 2011-11-04). 

 

Gradvalls krönika tar upp en fråga som ingalunda är självklar. I en tid som präglas av snabba 

förändringar, medial mångfald och heterogenitet har litterär bildning i traditionell bemärkelse 

fått en försvagad ställning och skönlitteraturens roll i klassrummet ifrågasätts allt oftare, inte 

minst av eleverna själva. Man menar att kunskapsbehovet förändrats och att dagens 

mångfacetterade verklighet kräver att vi utvecklar andra sorts förmågor och färdigheter. 

Många unga människor i dagens skola läser dessutom inte böcker i den utsträckningen och att 

tvingas göra detta på gymnasiet är motigt för dem, de vill helt enkelt ha ett ordentligt svar på 

varför man ska läsa äldre och nyare litteratur. Men legitimeringarna är många och ofta 

diffusa. Litteraturforskaren Magnus Persson visar att även styrdokumenten för skolämnet 

Svenska har speglat denna ambivalens genom åren; ska litteraturundervisningen i 

svenskämnet handla om litteratur, undervisning genom litteratur eller en undervisning i 

litteratur (Persson 2007, sid 151)? Persson lyfter fram hur de senare årens kursplaner för 

svenskämnet ängsligt navigerat mellan olika legitimeringar och begrepp som kan upplevas 

både motsägelsefulla och svårtolkade för lärare. Skrivningarna tycks t ex både uppmana till 

och avfärda ett kanoniserande tänkande med svårfångade formuleringar om vårt 

gemensamma kulturarv, vilket säkert blev bränsle i den intensiva kanondebatt som åter 

hamnade på den offentliga agendan för några år sedan med Folkpartiet i spetsen. Även den 
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svenskämnesdidaktiske forskaren Stefan Lundström belyser detta dilemma i sin avhandling 

Textens väg (2007) och konstaterar att styrdokument som kommit från år 1994 och framåt är 

så abstrakta till sin natur, att en lärare i princip göra kan vad som helst i undervisningen 

utifrån dem, en vaghet som lärarna i hans studie upplevde som problematisk. Men han noterar 

samtidigt att den ideologiska debatt som fördes på 70-talet om vad svenskämnet egentligen 

ska vara och stå för också tycks ha dött ut, i alla fall i svensklärarnas egen facktidskrift 

Svenskläraren. Det är också intressant att notera att svensklärarna själva oftast har lyst med 

sin frånvaro i t ex kanondebatten kring skolan, där man kan tycka att de i egenskap av sitt 

yrke och kompetens borde ha varit ett självklart inslag.  

 

Mot bakgrund av detta frågar vi oss vilken roll skönlitteraturen spelar i svenskämnet i dag och 

hur ser egentligen svensklärarna själva på litteraturens funktion och mening? Hur ser de 

didaktiska valen ut och hur legitimerar man dessa val inför sina elever och hur tolkar man 

styrdokumentens anvisningar i praktiken? I år (2011) har Skolverket dessutom presenterat nya 

styrdokument för gymnasiet och en viktig målsättning har varit att just göra dem tydligare, 

vilket gör grundfrågan än mer angelägen. 

1.2 Syfte 

Uppsatsen vill diskutera skönlitteraturens roll i gymnasieskolans svenskämne i dag utifrån 

ämnesdidaktisk forskning och genom samtal med fyra svensklärare på några gymnasieskolor i 

Sydsverige. Hur ser lärarna på elevernas läsning och vad är det för sorts kunskap och 

förmågor de vill förmedla och utveckla i klassrummet och vad är det i slutändan lärarna 

önskar att eleverna får med sig för framtiden? Uppsatsen fokuserar framförallt på de 

didaktiska grundfrågorna - varför, vad, hur och för vem och vill med hjälp av dem försöka 

fånga lärarnas ämnesuppfattning och hur den i sin tur påverkar deras undervisning i praktiken. 

1.3 Frågeställningar 

För att bryta ner, isolera och lättare kunna problematisera lärarnas användande av litteratur i 

sin svenskundervisning har vi sorterat in deras tankar och arbetssätt i kapitel med de 

didaktiska grundfrågorna som teman: Varför, vad, hur och för vem (Långström & Viklund 

2007). Varför-frågan handlar till störst del om legitimeringen av skönlitteraturens roll i skolan 

på ett mer övergripande plan, varför ska eleverna överhuvudtaget läsa skönlitterära böcker? 

Uppsatsen behandlar styrdokumentens, lärarnas och forskares utgångspunkter i denna fråga. 

Vad-frågan berör vilka genrer, författare och verk som lärarna väljer att arbeta med. 
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Hur-frågan är intressant i den bemärkelsen att styrdokumenten i princip utelämnar 

beskrivningar om hur litteraturundervisningen skall gå till. Hur har lärarna utnyttjat det stora 

tolkningsutrymmet och vad har de för tanke med sina metoder? Vem-frågan handlar om 

eleverna och hur lärarna bedömer behov och förkunskaper. Dessutom resonerar vi kring hur 

utvecklingen i styrdokumenten utvecklats under de senare åren för att se om litteraturens roll i 

svenskan förändrats, och i så fall hur. Vi har också diskuterat själva tolkningsfrågan av 

styrdokument och riktlinjer med våra intervjupersoner. 

1.4 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första del beskriver de teoretiska utgångspunkterna för våra resonemang, här 

behandlar vi allmändidaktisk och litteraturdidaktisk forskning men också en del annan 

litteraturvetenskaplig forskning. Vi diskuterar också några av de ämneskonceptioner och 

ämnesuppfattningar som finns när det gäller svenskämnet. De didaktiska grundfrågorna löper 

som en röd tråd genom de olika teoretiska infallsvinklarna. Förutom didaktisk forskning 

ligger vårt huvudmaterial för uppsatsen i fyra kvalitativa intervjuer med lika många 

gymnasielärare. I uppsatsens andra del väver vi ihop teorier och forskning med våra lärares 

svar i ett utvecklat och praxisnära resonemang kring litteraturundervisning utifrån våra lärares 

tankar och erfarenheter. Vi jämför också lärarnas metoder och problematiserar dem i relation 

till aktuell forskning. I ett avslutande kapitel sammanfattar vi och för en mer övergripande 

diskussion med utgångspunkt i våra resultat. 
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2 Teoretiska utgångspunkter  

2.1 Varför-frågan 

Varför ska elever läsa skönlitteratur i skolan? 

 

Persson diskuterar frågan och menar att litteraturen har en ”förunderlig förmåga att 

tillfredsställa de mest olikartade behov. Litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och 

utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se på verkligheten med nya 

ögon eller erbjuda verklighetsflykt” (Persson 2007, sid 6). Kraven på hållbar legitimering av 

litteraturstudierna i skolan är höga idag. Det faktum att den litterära bildningen i traditionell 

bemärkelse har en försvagad ställning hos eleverna i vår tids mediala mångfald medför att 

lärares motiveringar till varför man skall läsa måste vara dynamiska i förhållande till kulturell 

förändring och heterogenitet. Ett ofta förekommande argument för den skönlitterära 

läsningens roll i klassrummet är att den öppnar för möjligheter att se tillvaron och världen på 

olika sätt. Den amerikanska filosofen Martha C Nussbaum har lanserat begreppet narrativ 

fantasi (1995) som hon menar att elever kan öva upp genom läsning av litteratur. Narrativ 

fantasi i Nussbaums tappning handlar om vår förmåga att leva oss in i andra människors 

situation och därmed en förmåga att göra ett perspektivbyte mellan oss själva som läsare och 

textens fiktiva gestalter, vilket i sin tur skulle kunna bidra till en slags demokratifostran 

(Molloy 2011, sid 149). Tankarna har fått stor relevans bland forskare också i Sverige inom 

det svenskdidaktiska området. Den svenskämnesdidaktiska forskaren och författaren Gunilla 

Molloy menar t ex att litteraturläsningen i skolans svenskämne med det rymmer en unik 

potential att förverkliga skolans dubbla uppdrag - kunskapsuppdrag och demokratiuppdrag.  

 

Molloy använder sig också av begreppen spontan läsart och en kritiskt reflekterande sådan. 

Den spontana läsarten är ofta styrd av känslor och har sin plats både i klassrummet och på 

fritiden, menar hon. Den i sin tur kan leda fram till den kritiskt reflekterande läsarten över 

både allmängiltiga frågor i texten och texten som text. En kombination av de båda läsarterna 

kan leda fram till en kreativ läsart där förnuft och känsla berikar varandra och som utmärks 

av ” läsarens reflektioner och problematisering av sin egen läsning – i dialog med andra” 

(Molloy 2011, sid 120). Denna läsart kan generera reflektioner kring olika erfarenheter som 

gestaltas i texten. Persson resonerar i liknande banor som Molloy och sammanfattar slutligen 
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att legitimeringen således med fördel kan delas upp på tre övergripande och centrala begrepp; 

demokrati, narrativ fantasi och kreativ läsning (Persson 2007, sid 223). 

 

För en svensklärare kan litteraturen bistå med stoff till hjälp att uppfylla många av 

kursplanens lärandemål. Persson har bland annat analyserat kursplanerna som kom vid 

millennieskiftet (Gy2000. Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. 

Skolverket 2000) när det gäller skönlitteraturens roll och han menar att legitimeringen i dessa 

vilar på tre ben; ”kulturarvet”, ”identitetsutveckling” och att eleven kan ”utveckla sina 

kunskaper att kommunicera” (Persson 2007, sid 121). I dessa litteraturens tre ben kan man 

alltså finna litteraturhistoria och speglingar av olika företeelser i samhället genom tid som är 

värda att föra vidare, litteraturen ger också möjlighet att sätta sig in i olika människors 

situationer och kan bidra till en moralisk utveckling om man får till stånd bra diskussioner 

kring den. Ett identitetsutvecklande arbetssätt har en demokratisk potential, på samma sätt 

som individer med ett väl utvecklat språk och gediget tränade kommunicerande färdigheter 

har större möjligheter att kunna påverka samhället.  

 

2.2 Vad–frågan 

Vilken skönlitteratur ska läsas i skolan? 

 

Man skulle kunna tänka sig att kursplanen ger en del restriktioner och rekommendationer när 

det gäller litteraturval och på så sätt också begränsar och förenklar det. Men kursplanerna har 

sedan Lpf94 gått emot mer övergripande riktlinjer och allt mindre detaljstyrning, vilket gett 

lärarna allt större tolkningsutrymme, något som gett dem större frihet men också bidragit till 

osäkerhet. Lundström behandlar frågan om kulturarv och skriver: 

 

Alla texter är en del av en kultur och därmed en del av ett kulturarv. En del av svenskämnets 

uppgifter är att förmedla ett kulturarv och att fiktionstexter utgör en viktig del i detta är knappast 

omdebatterat. Däremot är det mer problematiskt att närmare precisera innehållet i det kulturarv 

skolan ska förmedla och vilket syftet är med att studera det (Lundström 2007, sid 71-72). 

 

Att diskvalificera böcker som den idag så populära Twilight-serien med vampyrtema är inte 

alls lika självklart så som det kanske hade varit för några år sedan. Persson behandlar denna 

kulturella vändning som han kallar den som skett från en tydlig avgränsning mellan hög och 

låg litteratur till en annan sorts mer gränsöverskridande litteratursyn och ett utvidgat 
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textbegrepp (Persson 2007, sid 29). Numera kan man hitta populärlitteratur i bokhandeln och 

kvalificerad litteratur på järnvägsstationen (Persson 2002, sid 11). Han behandlar olika genrer 

som anses konnotera olika hög status och hur dessa konnotationer har och håller på att 

förändras. När Kerstin Ekman lämnade den klassiska, men ej högt ansedda, deckargenren för 

att skriva så kallad finare litteratur häpnade många kritiker och visste inte hur de skulle 

bedöma hennes verk (Persson 2002, sid 180). Persson problematiserar frågan i en 

sammanfattning av hur högt/lågt-hierarkin hanterats i de romaner han behandlat. Han pekar 

på att vad som kan anses högt eller lågt i själva verket är mångfacetterat och differentierat, det 

låter sig vidare inte ”reduceras till en viss form, typ eller strategi”. Distinktionen mellan högt 

och lågt fungerar som en, ”skärningspunkt för en rad centrala teman i vad jag har tolkat som 

en berättelse om moderniteten” (Persson 2002, sid 324-325). Man kan alltså inte sätta 

högt/lågt-etiketter på hela genrer eller sätt att skriva utan måste ta hänsyn till så mycket mer. 

Perssons avhandling och de romaner han studerar visar på en rörelse där texter utforskar 

möjligheter att röra sig bortom modernitetens sociala dualismer; vad som är högt och lågt, fint 

och fult, splittras i en mångfald av hierarkier som sprids horisontellt och nu står sida vid sida, 

”Det handlar inte bara om gränserna mellan ’fint’ och ’fult’ utan om ett helt förståelsesystem 

som är satt i gungning – modernitetens” (Persson 2002, sid 337). 

2.3 Hur-frågan 

Hur kan skönlitteraturen användas i undervisningen? 

 

Om varför-frågan handlar om legitimering av syfte och motiv och vad-frågan primärt om 

urval, stoff och innehåll, så handlar hur-frågan om undervisningens form. Hur-frågan är ofta 

den som engagerar lärare och lärarstudenter starkast, eftersom den är mest praxisnära och 

handlar om metodik, lösningar och genomförande av konkreta undervisningssituationer. 

Intresset och frustrationen kring ”huret” är begripligt, men samtidigt påpekar Molloy att hur-

frågan ofta blir så central för lärare att frågor om undervisningens form tenderar att 

överskugga frågor om undervisningens innehåll. Många lärare tappar helt enkelt bort att 

reflektera över och formulera det övergripande syftet med en viss läraktivitet, vilket dessvärre 

även undgår deras elever (Molloy 2009, sid 40). 

 

När det gäller skönlitteraturens roll i klassrummet handlar ”huret” ofta om hur man 

organiserar sin undervisning runt själva läsningen. Lärarna måste ta ställning till huruvida 

litteraturundervisningen t ex ska ske i teman eller utgå från epoker. I vilken utsträckning 
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utnyttjas det vidgade textbegreppet som t ex filmatiseringar som ingång eller komplement till 

ett litteraturmoment? Hur ser elevernas valmöjligheter ut och hur ser läsningen ut praktiken? 

Hur organiseras samtalen kring läsningen och vad har samtalen för övergripande syfte? 

 

Nussbaums tankar om narrativ fantasi har stor relevans för svenskämnet eftersom läsningen 

av skönlitteratur i skolan anses kunna erbjuda möjligheter för eleverna att se världen ur olika 

perspektiv. Molloys resonemang tar sitt avstamp i Nussbaums teorier, men hon menar att lika 

viktig som själva läsningen av texten är, lika betydande är samtalet om den och hur det 

samtalet de facto går till (Molloy 2011, sid 22). Många svensklärare skriver under på 

samtalets betydelse i samband med läsning, men vad man egentligen menar med samtal och 

vad för sorts samtal man eftersträvar och iscensätter är i praktiken helt olika.  

 

Eva Hultin har i en avhandling (2006) visat att det som lärarna i studien benämnde som 

vanliga samtal i själva verket var radikalt olika varandra, en olikhet som hon beskriver i 

termer av olika samtalsgenrer. Hultin har hämtat inspiration från litteraturteoretikern Michail 

Bakhtins (1979, 1997) tankar om att vi människor alltid organiserar vår muntliga och 

skriftliga kommunikation i genrer, vilket gäller vare sig vi är medvetna om det eller inte 

(Hultin 2009, sid 110). Hultin har analyserat samtalens övergripande struktur, syften, mönster 

samt kunskaps och litteratursyn. Hultins urskiljer i sin studie fyra samtalsgenrer: det kultur- 

och normdiskuterande samtalet, det undervisande förhöret, det textorienterade samtalet och 

det informella boksamtalet. Hultin visar också med sin studie att det krävs att både elever och 

lärare samspelar för att en samtalsgenre ska kunna realiseras i klassrummet. Olika 

samtalsvillkor, maktstrukturer och frågemönster råder inom de olika typerna av samtal, vilka 

kan vara mer eller mindre medvetet uttalade och inte sällan bjuder eleverna motstånd mot 

samtalsgenren. Motståndsstrategier av olika slag som kompakt tystnad och skämt är vanliga 

när elever känner sig maktlösa och inte har haft möjligheten att diskutera handlingsutrymme 

för egna val i samtalen. Hultin iakttar att i de samtalen där eleverna fått ett större mått av 

frihet som t ex i det kultur- och normdiskuterande samtalet blir motståndet inte ett motstånd 

mot att delta (Hultin 2009, sid 140). Samtalet blir meningsfullt för eleverna eftersom det berör 

dem.  

 

Lundström refererar till skolforskaren Arthur N Applebees (1996) svåröversatta begrepp 

knowledge-out-of context och knowledge-in-action som två separata utgångspunkter för 

undervisning. Det första, knowledge-out-of-context sätter en oproblematisk kunskap i fokus 
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och att undervisning handlar om att förmedla denna kunskap. I en sådan kunskapssyn är det t 

ex viktigt att ha läst Shakespeare, men det är mindre viktigt hur själva läsningen och lärandet 

gått till, det individuella meningsskapandet är av underordnat intresse. Knowledge-in-action 

ser istället traditioner som kulturella redskap för att skapa mening i världen, traditioner att 

förhålla oss till, men som hela tiden förändras och omskapas med vår samverkan (Lundström 

2009, sid 144). 

 

2.4 Vem-frågan 

Synen på eleven, gruppen och dess läsning 

 

Flera forskare inom det svenskdidaktiska fältet har studerat kursplaner från 1960-talet och 

framåt, vilket visar att det funnits tydliga skillnader vad man förväntat sig av elever beroende 

vilken inriktning man valt. Gun Malmgren (1992) beskriver hur det ur styrdokumentens 

formuleringar växer fram ett ”lägre svenskämne” och ett ”högre svenskämne” beroende på 

vilken elevgrupp man haft i åtanke. ”Det lägre svenskämnet” för det praktiskt inriktade 

gymnasieutbildningarna, mer elevcentrerat och motivationsinriktat och med tydligt fokus på 

färdighetsträning och vad gäller litteraturen, ofta i form av ”fri läsning”, där eleverna får välja 

själv. Och ett ”högre svenskämne” för de studieinriktade utbildningarna, mer ämnescentrerat 

med kronologiska epokstudier och fokus på historiska nyckeltexter, litterära termer och 

begrepp (Thavenius red 1999, sid 94, Bergman 2009, sid 14). De olika perspektiven har 

använts i svenskdidaktiska forskningssammanhang och uppdelningen i ett högt och ett lågt 

svenskämne sätter dessutom siktet på skolans struktur ur ett klassperspektiv, vilket åter 

debatterats i samband med den nya gymnasieskola som dragit igång hösten 2011 (Hansson 

2011, sid 26). 

 

Lundström som också studerat kursplanerna beskriver den fundamentala och övergripande 

skillnad som framträder i Lgy70. Läroplan för gymnasieskolan 1970 (hädanefter Lgy70) och 

Lpf 94 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (hädanefter Lpf94) i synen på 

kunskap, lärande och eleven själv. Medan Lgy70 sätter samhällets behov i centrum och 

detaljstyr hur kurser och innehåll ska se ut ner på lektionsnivå, så är tendensen i Lpf94 att 

sätta individen i centrum, det är individens behov som ska styra undervisningen och individen 

deltar i samhället genom att i skolan ”finna sin unika egenart” (Lundström 2009, sid 164). 

Även den svenskämnesdidaktiske forskaren Fredrik Hansson lyfter fram detta faktum i sin 
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avhandling och tolkar det som en ”avpolitisering till förmån för en mer individcentrerad 

skolpolitisk agenda” (Hansson 2011, sid 28). Lars-Göran Malmgren har varnat för ett för 

starkt elektivt system som bygger på en valfrihetsideologi där eleverna fritt kan välja kurser 

helt efter intressen i egna arbetsscheman. Han ser hur ett gemensamt kulturarv och kritiskt 

undersökande erfarenhetspedagogik kan gå förlorat i ett sådant system som har fullt fokus på 

individuell relevans. Malmgren kallar den tänkta ämneskonceptionen elektiv svenska 

(Hansson 2011, sid 32). 

 

Men den ökade individcentreringen med stark betoning på valmöjligheter och vikten av att 

göra egna val är inget som begränsar sig till skolans värld. Lundström hänvisar till den tyske 

ungdomsforskaren Thomas Ziehe (1989) som har analyserat vad som skulle kunna beskrivas 

som en av den moderna tidens identitetskriser. Ziehe beskriver hur det moderna samhällets 

avtraditionalisering ger individerna allt större frihet att själva välja sin väg, göra sina egna val 

och därmed skriva sin egen livshistoria. Kulturella flöden och global konsumtion ger 

ungdomar (och vuxna) möjligheten att prova olika livsstilar, en frihet som på många sätt är 

positiv, men också kan skapa en känsla av ambivalens, när självbilder inte längre formas av 

traditionella normer. Det blir således individen själv som ska tolka koder och upptäcka vad 

han eller hon står för, den enskilde måste ständigt omformulera sin identitet, krav som också 

kan vara svårhanterliga. Ziehe kallar detta fenomen i vår postmoderna tid för kulturell 

friställning. (Lundström 2009, sid 164). Lundström refererar också till sociologen Andy 

Hargreaves i Läraren i det postmoderna samhället (1998). Hargreaves beskriver på liknande 

sätt hur de organisationsförändringar som präglar den snabba och rörliga postmoderna tiden 

bidrar till att skapa nya självuppfattningar. Av flera orsaker blir gränserna mellan jaget och 

omvärlden allt mer otydliga, vilket leder till en typ av narcissism. Det gränslösa jaget, som 

Hargreaves kallar detta tillstånd kännetecknas av en illusion av allvetande som saknar 

förankring moraliska sanninger och skyldigheter. Personlig utveckling och 

självförverkligande blir målet när jaget inte vill genomgå en kunskapsutveckling som 

markerar dess gränser (Lundström 2009, sid 60-61). 

 

Lundström lyfter fram hur kursplanerna i Lpf94 på många sätt svarar på denna stora 

förändring och pekar på hur eleverna förvandlats från att vara objekt i sitt mottagande av 

kunskaper, till att vara subjekt där de själva skapar kunskaperna. Kursplanerna betonar t ex 

texters dialogicitet och i samtalet deltar även läsaren. Genom fokuseringen på dialoger så blir 

mellanrum och möten allt viktigare och svenskämnets färdigheter; att läsa, skriva, tala och 
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lyssna blir meningsfulla när eleverna ”får svar på frågor om sig själva och sina relationer till 

andra, till historien, till nutiden eller till framtiden”(Lundström 2009, sid 168). Vi ser alltså ett 

allt större fokus på individens meningsskapande och den personliga utvecklingen i 

styrdokumenten, tankegångar som också tydligt präglar den nu lanserade och senaste Gy2011 

(Skolverket 2011). 

 

2.5 Ämneskonceptioner 

Vilket sorts svenskämne strävar lärarna efter? 

 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för 

reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin 

personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon 

känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. (Kursplan Svenska med betygskriterier och 

kommentarer. Skolverket gy2011) 

 

Så inleder Skolverket de nya riktlinjerna för ämnet svenska. Grundtesen är klar - det är 

språket som gör oss till dem vi är. Genom språket förstår vi oss själva, våra medmänniskor 

och vår omvärld. Språkliga handlingar av olika slag samt möten med olika texter i 

klassrummet ska utveckla dessa förmågor och här spelar bland annat läsning av skönlitteratur 

en viktig roll, det framgår med all tydlighet. Men hur svenskämnet konstrueras har sin 

utgångspunkt i värderingar och uppfattningar som är mer eller mindre ideologiskt eller 

historiskt förankrade (Olin-Scheller 2007, sid 94). Ämnet har en historia präglad av olika 

traditioner, förställningar och olika samhälleliga kontexter, vilket påverkat svenskämnets 

identitet och innehåll. Tankar om vad som ska läras ut och hur har förändrats över tid, men 

också levt sida vid sida som konkurrerande diskurser. Lägg till att styrdokumenten under de 

senaste två decennierna präglats av mer övergripande formuleringar och högre grad av 

abstraktion, vilket gett lärarna själva stort eget tolkningsutrymme. Varje lärare tvingas alltså 

att ta ställning till olika ämnesuppfattningar som råder och finna sin väg, en process som är 

mer eller mindre medveten hos den enskilde läraren. Oavsett vilken position man tar, så 

kommer det att påverka den egna undervisningen på ett avgörande sätt. Litteraturundervisning 

kan alltså inte sägas äga rum inom ett enskilt homogent svenskämne, utan snarare inom flera 

olika svenskämneskonceptioner präglat av olika tankar, metoder och innehåll.  
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En i forskningssammanhang ofta citerad didaktisk typologi för svenskämnets utformning är 

L-G Malmgrens ämnesparadigm. I sin lärobok Svenskundervisningen i grundskolan (1996) 

urskiljer han tre möjliga svenskämnen. Vi kan också kalla dem ämneskonceptioner (Hultin 

2006) eller ämneskulturer (Ulfgard 2002).  

 

Svenska som färdighetsämne betonar språket och dess praktiska nytta i elevernas vardag. 

Eleverna antas utveckla sitt språk genom basfärdighetsträning i att läsa, skriva och stava. 

Läsning av skönlitteratur är mer sparsam och då oftare som en sorts övning i läsfärdighet, ofta 

i form av ”fri läsning”. Eftersom färdighetsämnet svenska gör en uppdelning mellan fasta 

kunskaper och ena sidan och subjektiv fantasi å andra så hamnar litteraturen lätt i ämnets 

periferi och man tenderar att undvika och behandla värderande och humanistiska grundfrågor 

(Olin-Scheller 2007, sid 96). 

 

Den andra uppfattningen benämner L-G Malmgren Svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne och här står skönlitteraturen och kulturarvet i fokus. Eleverna bör ges en 

gemensam kulturell referensram genom läsning och bekantskap med viktiga skönlitterära verk 

och nyckeltexter enligt en utarbetad kanon, oftast inom ramen för kronologiska epokstudier. 

Litteraturens värde är inbyggd i litteraturen själv och man försöker göra ”riktiga” och 

vedertagna tolkningar av verk. Innehållet är mer fast och har därmed sagts haft ett mer 

krävande bildningsideal. Språket strävar mot ett vetenskapligt, offentligt språk och finns ofta 

med som en separat del av ämnet (Hultin 2006, sid 52 ). Populärkultur har svårt att kvala in i 

innehållet. 

 

Det tredje förhållningssättet benämns slutligen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och 

skiljer sig från de första två, eftersom det sätter elevernas förutsättningar i centrum och menar 

att undervisningen bör utgå från deras erfarenheter. Det är elevernas intressen och nyfikenhet 

på omvärlden som är själva drivkraften för språk och kunskapsutveckling. Ibland talas också i 

detta sammanhang om svenska som livskunskap. Litteraturundervisning och innehåll väljs då 

primärt för att utveckla elevernas sociala och historiska förståelse för centrala mänskliga 

frågeställningar, inte sällan av etisk eller filosofisk karaktär. Språkförmågan utvecklas sedan 

igenom deltagande i meningsfulla kommunikativa situationer och temaarbeten är vanliga  

(Hultin 2006, sid 52 ). L-G Malmgren menar att svenska genom detta synsätt kan betecknas 

som ett historiskt, humanistiskt bildningsämne öppet emot andra ämnen i skolan (1996).  
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Molloy har sedan lanserat ett fjärde ämnesspår besläktat med det sista, nämligen Svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Hon menar att just svenskämnet har en stor 

demokratiskt potential i val av arbetsformer och innehåll och förespråkar ett sammanhang där 

elever arbetar med egna erfarenheter och får möjlighet att tolka, förstå och värdera dem i ett 

samspel med andra elevers erfarenheter. Att förstå skälen till sina egna och andras 

ställningstaganden är själva grunden för en demokratisk kompetens och skulle på så sätt 

kunna förena skolans dubbla uppdrag - både demokrati- och kunskapsuppdraget (Molloy 

2007, sid 187). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att L-G Malmgrens svenskämnesparadigm är teoretiska 

konstruktioner och verkligheten betydligt mer komplex. Lärare rör sig ofta mellan olika 

konceptioner och kan inte ensidigt stoppas in i fack enligt en viss modell. Det är många 

faktorer som samverkar för ämnesuppfattningen hos en viss lärare; ämnets traditioner, 

konkurrerande pedagogiska, institutionella och innehållsorienterade villkor samt förstås även 

lärarens egna erfarenheter och personliga biografi (Lundström 2007, sid 27). Här ingår sådant 

som hur den specifika skol- och lärarkultur som man arbetar i ser ut, men också hur läromedel 

är utformade liksom själva skolmiljön. Hansson lyfter också fram det faktum att L-G 

Malmgrens tre ämneskonceptioner inte är sinsemellan jämbördiga som de presenterats, utan 

att färdighetsämnet och det litterära bildningsämnet är typologiseringar gjorda utifrån ett 

kritiskt perspektiv, där det erfarenhetspedagogiska ämnet förts fram ett alternativ (Hansson, 

2011, sid 28). Hansson menar att det just på grund av denna ideologiska agenda är viktigt att 

hålla öppet för andra typologiseringar.  

 

 En sak tycks dock stå klar nämligen att trots nya rön om hur vi lär, utvecklas och skapar 

mening och betydligt friare styrdokument tycks svenskämnet vila på tunga ämnestraditioner 

som präglar både innehåll och undervisningsformer och som förs vidare till nya grupper av 

lärare och elever. Hur går denna reproducering till kan man fråga sig? Sociologen Pierre 

Bourdieu (1999) har beskrivit hur utbildningsområdet är ett av många fält i vår omvärld där 

det pågår ett socialt spel och där vissa saker och företeelser upplevs som mer värdefulla än 

andra och har därför laddats med ett sorts symboliskt kapital. Detta symboliska kapital är 

socialt konstruerat och något som gäller för just detta fält, vilket betyder att det inte 

nödvändigtvis har samma symboliska värde inom ett annat fält. Individer inom ett visst 

yrkesfält utvecklar också med tiden ett slags praktiskt sinne för hur man skall gå till väga och 

vad som är lämpligt i olika situationer. Ett praktiskt sinne som matchar fältets strukturer är en 
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förutsättning för att en invid ska kunna verka på fältet, men samtidigt innebär en högre grad 

av matchning att spelet blir osynligt för de som deltar i det och därför betraktas som något 

självklart, menar Bourdieu. I skolan kan det t ex innebära att man oreflekterat tar över och 

praktiserar vissa strukturer som litteraturval, metoder och upplägg som om det vore det 

normala och inte något som är socialt konstruerat (Lundström 2009, sid 148). Traditioner kan 

på så sätt inte bara bli styrande som just traditioner, utan kanske är det just osynligheten som 

gör dem till det största hindret för nya perspektiv och ny kunskap. 

 

Helt klart står emellertid att i olika klassrum uppvisas avsevärt olika svenskämnen, trots att 

man följer samma styrdokument. Detta visar sig också i lärares olika sätt att legitimera sin 

undervisning och i deras svar på de didaktiska grundfrågorna; vad, varför, hur och för vem? 
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3 Metod och tillvägagångssätt 

3.1 Metod och urval 

Vi har förutom den ämnesdidaktiska forskningen valt att bygga vår uppsats kring fyra 

kvalitativa intervjuer med verksamma gymnasielärare på några gymnasieskolor i tre olika 

städer i sydvästra Sverige. De har samtliga varit verksamma som svensklärare på gymnasiet 

under några eller många år och är i åldrarna 32-57 år. Två av lärarna arbetar på en stor 

kommunal skola och två är verksamma på friskolor med olika inriktning. När det gäller 

urvalet har vi i huvudsak valt skolor som vi tidigare haft kontakt med i samband med praktik, 

något som gjort det lätt för oss att snabbt komma i kontakt med lämpliga kandidater och få 

intervjuer till stånd. Det har alltså funnit en tillgänglighetsaspekt i urvalet, vilket också får 

betraktas som en tillgång, då vi snabbt fått igång ett öppet och avslappnat samtal, trots 

begränsat med tid och utrymme för intervjuerna. En av friskolorna hade vi dock ingen tidigare 

erfarenhet av, men vi tyckte att den med sin inriktning skulle utgöra ett bra och intressant 

komplement till de andra skolorna i urvalet. 

 

3.2 Fallstudier  

Våra intervjuer är således att betrakta som fallstudier, en metod syftar till att ge mer 

djupgående kunskaper om det man undersöker. Fallstudien koncentrerar sig på en eller några 

få intervjuer, företeelser eller fall. Fallstudien fokuserar ofta på mer komplexa processer som 

kan vara svåra att fånga i t ex en enkät. Fallstudier bedrivs empiriskt. Således är de resultat 

som förekommer beskrivningar av enskilda lärares tankegångar, även om de organiseras och 

redovisas tematiskt och vissa fall även jämförs. Resultaten är alltså inte generaliserbara, men 

kan som Stefan Lundström beskriver det diskuteras som ”exempel inom det ämnesdidaktiska 

fältet” (Lundström 2007, sid 49). Lundström citerar språkprofessorn Jan Einarsson som 

angående fallbeskrivningar skriver: 

 

Värdet av fallbeskrivningar ligger, förutom att de blir levande och mångfacetterade, i att de kan tjäna som 

mallar. Vi kan hålla upp fallbeskrivningarnas bilder och jämföra dem med andra likartade situationer i 

nya undersökningar eller i våra egna vardagsliv. […] Vi får hjälp att se vår vardag och vi får en höjd 

medvetenhet. Vi kan se vissa återkommande samband. Men vi har fortfarande ett generaliseringsproblem. 

Och det lär vi få dras med (Einarsson, 2004, sid 338). 
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Lärarnas svar kan alltså ses som enskilda exempel, men kan också jämföras för att se tänkbara 

mönster, skillnader eller nyanser. I bästa fall kan alltså beskrivningarna sätta vissa 

frågeställningar i ljuset och få oss som läser att titta medvetet på dem. I boken Den kvalitativa 

forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2009) för författarna också en mer filosofisk 

diskussion med anledning av den kritik som den kvalitativa intervjun ibland utsätts för, 

huruvida det någonsin går att generalisera helt och fullt i den här typen av sammanhang. 

Kravet på att humanistiska och samhällsvetenskapliga studier och forskning ska producera 

generaliserbar kunskap, bygger ju på ett antagande att vetenskaplig kunskap nödvändigtvis är 

giltig för alla platser i alla tider och från evighet till evighet. Ett antagande som faller på sitt 

eget grepp. 

 

3.3 Intervjuform och dokumentation 

Våra intervjuer med lärarna bokades i förväg och bara en av oss fanns med vid 

intervjutillfället, för att inte skapa obalans i samtalssituationen. Intervjuerna hade en ganska 

fri och samtalande form, men gjordes utifrån ett att antal förberedda frågor med utgångspunkt 

i de didaktiska grundfrågorna och lärarnas syn på skönlitteraturens roll i skolan i relation till 

dessa. Intervjuformen liknar därmed vad den norske psykologiprofessorn Steinar Kvale kallar 

den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. En sådan försöker förstå teman i den levda 

vardagsvärlden utifrån undersökningspersonens perspektiv. Den liknar ett vardagssamtal, men 

den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, den är just 

halvstrukturerad (Kvale & Brinkman 2009, sid 43). Vårt syfte med frågorna var alltså att hålla 

fokus på huvudfrågeställningarna, men samtidigt vara öppna för hur samtalen utvecklade sig.  

 

Samtliga intervjuer spelades in digitalt med mobiltelefon och varade 29-58 min. I alla fall 

ägde intervjuerna rum i ett enskilt rum i anslutning till lärarrummet på skolan. Samtliga 

intervjuer har sedan transkriberats i sin helhet, utom i ett fall då ett tekniskt problem med 

inspelningen gjorde att intervjun fått rekonstrueras i efterhand utifrån frågorna, ett material 

som den aktuella läraren sedan fick godkänna och korrigera. 

De teoretiska resonemangen kring huvudfrågeställningarna i teoriavsnittet utgör också en 

slags fond för lärarnas mer praxisnära resonemang och beskrivningar i resultatdelen. Vi har 

gjort vissa omskrivningar av uttalanden från talspråk till skriftspråk för läsbarhetens skull. 
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3.4 Analys och tolkning 

Den kvalitativa intervjun kan beskrivas som en produktionsplats för kunskap. Intervjukunskap 

är en aktiv process och konstrueras alltid i ett samspel mellan intervjuaren och 

intervjupersonen. Intervjuaren är således alltid medskapare till innehållet och man påverkar 

varandra ömsesidigt, kunskapsprodukten har alltså två upphovsmän. Detta ligger i 

intervjuandets natur inter-view – flera perspektiv – något man alltid måste vara medveten om i 

sin bearbetning av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009, sid 70). Tolkningen börjar redan i 

intervjusituationen i t ex valet av följdfrågor och fortsätter under transkriberingen.  

 

I vår tolkning av det färdiga intervjumaterialet har vi försökt lyssna till lärarnas syn på den 

skönlitterära läsningen utifrån de teoretiska tankegångar som vi beskrivit i uppsatsens första 

del. T ex huruvida uttalanden låter sig placeras i någon av L-G Malmgrens 

ämneskonceptioner eller hur man förhåller sig till föreställningen om högt och lågt i 

litteraturen som Persson beskriver. Det är svaren på de didaktiska grundfrågorna som stått i 

fokus, inte minst legitimeringsuttalanden av olika slag. 

 

3.5 Presentation av informanterna 

Våra intervjupersoner arbetar på olika gymnasier i Sydvästra Sverige. Pernilla och Maud 

arbetar båda på ett stort kommunalt gymnasium. Skolan har knappt tusen elever och ett brett 

utbud av både praktiska och studieförberedande program. Sandra arbetar på en friskola med 

ca 250 elever som idag erbjuder både praktiska och studieförberedande program, men som 

profilerar sig mer emot mer praktiska inriktningar. Alice arbetar på en friskola med ca 400 

elever som har en entreprenörsmässig profil på sina enbart studieförberedande program.
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4 Resultat och analys 

4.1 Varför-frågan 

Våra intervjupersoners syn på varför eleverna ska läsa skönlitteratur i skolan 

 

Dagens gymnasieelever tillhör en generation som spenderar mycket tid på film, tv- och 

datorspel och inte minst internet. Att läsa en bok erbjuder en stor kontrast till snabba klipp 

och interaktiva underhållningsformer. En bok förser inte konsumenten lika tillrättalagt med 

stoff och kräver oftast mer mental närvaro under en längre tid för att kunna tillgodogöras på 

ett meningsfullt sätt. Det är därför kanske inte så konstigt att eleverna visar motstånd till att 

läsa böcker idag, något som samtliga av våra intervjupersoner ger samstämmigt starkt uttryck 

för. Eleverna blir helt enkelt allt mer ovana vid att läsa skönlitteratur och många lärare 

upplever det allt svårare att motivera dem och få dem över den tröskel som krävs. Att 

styrdokumenten föreskriver skönlitterär läsning är något som flera av lärarna verkar dra sig 

för att påpeka, istället vädjar man till elevernas lust, inspiration och intresse. Att hänvisa till 

styrdokumentens ”måsten” verkar ses som en absolut sista utväg. Maud berättar: 

 

I betygskriterierna står det ju klart och tydligt att man skall stifta bekantskap med litteratur från olika 

epoker och tider, det är ett mål. Och det får man visa upp ibland så att de förstår att man faktiskt ska 

göra det, det är inget frivilligt. Det är jättebra att läsa och man får mycket gratis, det här med att resa 

i en annan värld, man försöker motivera dem så. Men det är inte så här att jag har några långa 

utläggningar om varför. Om det är någon som ifrågasätter har man ju argument att komma med, 

men jag presenterar ju inte dem med en gång.  

 

Pernilla menar att hon inte brukar delge eleverna ett förutbestämt syfte med läsningen. Hon 

motiverar inte eleverna med kursplanen och inte heller med någon demokratiaspekt i första 

hand utan försöker skapa en omedelbar relevans för eleven genom olika uppgifter. Om någon 

skulle ifrågasätta syftet säger hon: ”Den här behöver du för att kunna göra den här uppgiften, 

då kommer de ju in i det. Har man någonting som är relevant då läser de, de är ju inte 

analfabeter”. Möjligen önskar Pernilla att på så sätt få till stånd vad Molloy kallar en spontan 

läsart och i förlängningen en kritiskt reflekterande sådan med hjälp av uppgifter. 

 

Alla lärare är överens om att bildningsaspekten är viktig för att hänga med och ”stärka 

självförtroendet.” Maud tycker att man ska ha en litterär plattform att stå på. Hon nämner till 
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exempel att Processen är intressant om man ska bli jurist, men att alla inte nödvändigtvis 

behöver ha läst en gemensam kanon. Alla böcker är således inte lika intressanta för alla läsare, 

men hon tillägger: ”Man kan tänka sig att man läser utdrag ur vissa sådana böcker som 

somliga tycker är ’måsteböcker’, helt enkelt bara för att vara allmänbildad”. Hur mycket av 

litteraturen man behöver känna till hänger ihop med vad man vill göra med sitt liv, säger hon 

vidare. Ett tyngre argument för att läsa skönlitteratur verkar hos samtliga lärare tangera 

Nussbaums begrepp om narrativ fantasi, dvs en läsning som öppnar för ett perspektivbyte och 

vidgade vyer och i bästa fall en större förståelse för andra människor och deras situation. 

Alice säger:  

 

Läsningen öppnar helt nya världar och man får möjlighet att uppleva saker som man aldrig skulle 

gjort annars. Det är också en möjlighet att kunna se på tillvaron ur olika perspektiv och på nya sätt, 

man får uppleva saker ur andra människors synvinkel. Det erbjuder fantastiska möjligheter och 

man vill gärna öppna den världen för eleverna. Det är väldigt roligt om man lyckas, när en elev 

som inte läst hittar något den tycker om och verkligen blir engagerad och inspirerad. 

 

Sandra har också flera individutvecklande motiveringar för vikten av att läsa: 

 

Jag säger att det är viktigt, dels för att utveckla ens fantasi, dels för att man får större förståelse för 

det som händer nu och det som är aktuellt för dem. Och utan språket och utan fantasi så blir man ju 

liksom…ja, man får ju mindre ut av livet. Sedan skulle jag inte säga att man måste läsa böcker, för 

att det är enda sättet att blir en hel människa. 

 

Persson menar att elever genom att läsa litteratur kan ”utveckla sina kunskaper att 

kommunicera” (Persson 2007, sid 121). Både Maud och Pernilla berättar att de ser just detta 

och de olika språkliga vinster som läsningen medför. Alice tar det ett steg längre och lyfter 

upp både en individutvecklande och en demokratisk aspekt på språkutveckling: ”Att möta 

texter av olika slag utvecklar också ditt eget språk och därmed dig själv och dina möjligheter 

att ge de intryck och avtryck som du vill göra i olika sammanhang”. 

 

I intervjuerna kan man ana att lärarna anser att undervisning om kulturarvet kan vara svår att 

få eleverna engagerade i. Det är lätt hänt att innehållet i undervisningen blir ett isolerat 

område utan sammanhang, det som skolforskaren Applebee kallar knowledge-out-of-context. 

Sandra arbetar med att göra sådan undervisning mer erfarenhetspedagogisk. Genom att 

undervisa med utgångspunkt i dagens, för eleverna kända, kultur kan de också tillägna sig 
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också det äldre stoffet bättre och det Applebee kallar knowledge-in-action uppstår, dvs 

kunskap satt i ett sammanhang, Sandra berättar: 

 

Eleverna kan ju tycka det är lite träligt med Antiken och så ska de läsa någon dikt och så hänger de 

inte med, men jag försöker verkligen att visa dem att mycket av det som skrivs och görs film på 

idag, det kommer någonstans ifrån. Vi har tittat t ex på vampyrmyten, hur bara en bok som 

Dracula skrämde vettet ur folk och hur det nu har utvecklats till något helt annat idag med t ex 

Twilight. 

 

Det är uppenbart att samtliga av de intervjuade lärarna själva brinner för skönlitteratur och 

läsning och att de verkligen vill att eleverna ska få tillgång till den världen genom att väcka 

deras läslust. Pernilla sammanfattar det när hon säger: ”Jag är passionerat förälskad i läsning 

och det är den passionen jag försöker förmedla till mina elever.” 

 

4.2 Vad-frågan 

Våra intervjupersoners tankar om litteraturval 

 

Gemensamt och kanske något förvånande är lärarnas öppenhet till elevernas litteraturval. De 

är på det klara med vad de tycker att litteraturen kan och ska bidra med i undervisningen men 

vilken litteratur som ska vara medlet till dessa mål är mindre avgjort. Lundströms resonemang 

kring kursplanens tillåtande och bitvis abstrakta formuleringar och det svårdefinierade 

begreppet ”kulturarv” kan vara en del av förklaringen till detta (Lundström 2007 sid 71-72 ). 

Något alla lärare också har gemensamt är att de ger eleverna stora valmöjligheter och är 

engagerade i att varje enskild elev ska bli nöjd med just sin bok. Alice beskriver 

urvalsprocessen: 

 

Jag lägger mycket tid på just detta - att hjälpa eleverna att hitta rätt bok, det är viktigt. En elev som 

redan läst mycket kan man kanske inspirera att läsa något mer avancerat som t ex Brott och straff. 

Men en som inte läst mycket får man guida på andra sätt. Man märker att läsvana elever, de kan 

botanisera själva i vårt lilla skolbibliotek och plocka ut något som passar dem, medan andra får 

man hjälpa på ett annat sätt att hitta rätt. Ibland är det naturligtvis oerhört bra och intressant att 

många läser ett visst verk samtidigt, men först måste många hitta den där underbara kicken man 

kan få som läsare och därefter möta en del annan litteratur. 
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Pernilla väljer böcker utifrån genre eller tema när hon arbetar med projekt: ”Oftast kan man ju 

välja vilken bok som helst från den genren, eller den epoken”. Hon menar vidare att det är 

viktigt att eleven känner att den har en valmöjlighet: ”Sen är det ju så att de är väldigt olika 

och står på väldigt olika nivå och det får man också utgå ifrån. En del hinner läsa tio böcker 

under ett läsår, och det vill de. Det försöker jag uppmuntra, den egna viljan”. 

 

Maud ger också sina elever stor frihet när det gäller bokvalet och om eleverna inte trivs med 

boken de börjat på kan hon säga, ”’Nä, ta något annat, gå upp till biblioteket och botanisera 

och se om du hittar något som du tycker ser tilltalande ut’. Alltså, ganska mycket frihet, men 

att det är ett krav, sedan har man möjlighet att välja, det tror jag är jätteviktigt”. Hon väljer 

också böcker till dem baserat på deras läsförmåga. Hon låter alltid sina ettor skriva ett brev till 

henne där hon får se hur de skriver och hon ”känner dem litegrann på pulsen”, hon menar att: 

 

Om man känner sin klass vet man att det sitter några där som kanske läser vuxenlitteratur, det 

sitter andra som inte har läst en enda bok i hela sitt liv, då kan man ju inte sätta Dostojevskij i 

händerna på dem. Utan då får man ju börja med lätt litteratur och pejla läget i klassen, vad tycker 

de om? Gillar de fantasy? Ja, då kan man ju plocka fram några fantasyböcker, som inkörsport för 

att sedan, när de har upptäckt litteraturens värld, försöka spåra in dem på annat. 

 

Här kan man ana en skillnad i Mauds uppfattning om olika genrers status. Fantasygenren kan 

vara en inkörsport till något annat, förmodligen bättre ansedd litteratur. Hon berättar vidare att 

hon inte skulle försöka tvinga på någon Dostojevskij av rädsla för att ”förstöra läslusten för 

ett helt liv”. Hon omnämner, liksom flera av de andra lärarna, här Dostojevskij som en 

författare av svår men ändå eftersträvansvärd litteraturläsning. Hon försöker istället: ”Välja 

populära ungdomsromaner till att börja med, för att få upp ett intresse på det viset. Vi har ju 

rätt mycket bra och engagerande litteratur som t ex I taket lyser stjärnorna.  Twilight har ju 

varit väldigt populär ett tag och Harry Potter var populär tidigare”. Sandra försöker också 

erbjuda ett brett urval och berättar att hon också brukar ha med noveller till sina elever vilket 

uppskattas mycket: ”Det blir lite blandat; både klassiker och populärlitteratur. Sedan får de ta 

med egna böcker och då har jag sagt att nästan vad som helst går bra”. Hon förklarar också att 

man får ha olika strategi till olika klasser: ”Jag praktiserade till exempel på ett 

samhällsprogram med journalistinriktning, där gjorde eleverna en egen tidning på temat Röda 

rummet och läste hela verk och så. Och sedan var jag på ett fordonsprogram där många hade 

svårt att läsa utdrag”. 
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Samtliga lärare är överrens om att bildning och att åtminstone viss kännedom om kanon är 

viktigt, men de har lite olika resonemang kring det. Pernilla anser att man som lärare ska ge 

eleverna en inblick i kanon men samtidigt frågar hon sig om gemene man kommer ha större 

användning av den allmänbildningen annat än vid frågesportspelande av typen TP. Hon 

menar dock att det är bra för självkänslan att känna ”att man har lite koll på läget”. Hon 

kommenterar också att kvinnliga författare är underrepresenterade i kanon.  

 

Maud tycker att ”bildningsaspekten är jätteviktig” och menar att man skall känna till och ha 

läst några stora författare, hon nämner Wilhelm Moberg som en svensk representant samt 

”någon av arbetarförfattarna” och nobelpristagare för att det tillhör allmänbildningen. På 

internationell nivå håller hon John Steinbeck, Franz Kafka och Virginia Woolf högt och 

menar i samma andetag att man inte får glömma de kvinnliga. Hur mycket av litteraturen man 

behöver känna till hänger ihop med vad man vill göra i framtiden, men hon tror att alla kan 

hamna i situationer då man för sin egen skull bör känna till åtminstone en del för att inte verka 

helt ute. Alice framhåller liksom Sandra fördelar med att arbeta med kortare texter: 

 

Visst är det viktigt att känna till vissa saker, men idag finns också kravet från eleverna att det ska 

vara kul det mesta. Det blir svårare att som lärare bestämma att 38 stycken ska läsa t ex Röda 

rummet på en och samma gång och det skulle nog tyvärr snarare ’döda’ intresset för att läsa hos 

ovana läsare än att göra någon form av bildningsvinst. Många gånger är noveller ett bra 

skönlitterärt alternativ, för där har man en kortare text och man får med viktiga delar, de är 

tacksamma att arbeta med på det sättet. 

 

Lärarnas svar är relativt lika också när det gäller kanondiskussionen. De tycker att elevernas 

allmänbildning är viktig och att man gärna ska känna till klassiker med relativt hög status, 

men samtidigt är de tillåtande till litteratur med lägre status. Det höga utesluter således inte 

det låga. Detta är också något som Persson kommit fram till, gränserna mellan 

högstatuslitteratur och litteratur med lägre status håller på att suddas ut (2002). I lärarnas 

mening verkar det som om de istället konnoterar hög respektive låg litteratur mer med 

svårighetsgrad än med innehållsliga skillnader. På frågan om och i så fall hur de tar hänsyn 

litteraturens status när de väljer böcker är de till stor del överrens. Maud nämner westerns och 

romantiska läkarromaner som genrer med lägre status, men konstaterar nästan för sig själv att 

de är kvarlevor från en tid då kvaliteten på litteraturen som gavs ut var mer ojämn: 
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Förr pratade man ju om kiosklitteratur, jag vet inte om man gör det längre eller om den har fått lite 

högre status. Nu kan man ju gå in på pressbyrån och köpa litteratur. Men nu idag undrar jag….om 

inte litteraturen generellt har blivit av bättre kvalité. Förr fanns sådana här dåliga westerns och så, 

men den litteraturen finns ju inte längre, inte vad jag vet. Eller så är det för att inte jag ser den. 

Men det är klart det finns ju sådana där romantiska läkarromaner fortfarande och det är ju inget 

som jag tycker är så värst bra, men är det så att det tilltalar någon så ok, bara man inte fastnar i den 

genren. 

 

Här avslutar Maud alltså med att det är ok att läsa, i hennes mening, sämre litteratur så länge 

man inte fastnar i det. Sandra säger:  

 

För mig är det faktiskt så viktigt att de läser, vad det än månne vara. Jag har själv läst Twilight-

serien för att ha läst den, för många av tjejerna läser den ju den. Det är väl inget som jag själv 

tycker är fantastisk litteratur, men det är helt ok för mig, de får läsa vad de vill faktiskt så länge det 

är ”schysst”, men hon påpekar också att det är viktigt att visa på variation och att det finns mer 

litteratur där ute. 

 

Alice lyfter också fram att litteratur med generellt ansedd lägre status kan vara en bra genväg 

för att ”hitta läskicken” som hon uttrycker det, men att det är ”viktigt att ta sig vidare och 

möta litteratur av god kvalitet”. Maud använder ordet ”inkörsport” och menar att ”någonstans 

måste man ju börja” men tycker att lärare bör hjälpa eleverna att komma vidare. Pernilla 

däremot vill inte värdera litteraturen på samma sätt som de andra lärarna: 

 

Jag tänker aldrig gå med på att vissa verk eller genrer har sämre status. Jag kanske tycker det 

inombords, för jag är ju uppvuxen i det här samhället men… Det finns lättläst litteratur och det 

finns lite svårare litteratur, sen om det ena är bättre än det andra, det tänker jag överhuvudtaget inte 

diskutera med någon. Litteraturläsning är en upplevelse. Den som upplever något positivt när de 

läser… ja, det säger ju allt! 

 

Sandra berättar om en elev som verkligen satte sig på tvären när det gällde läsning av 

skönlitteratur: ” Han sa ’jag hatar att läsa, jag kommer aldrig att läsa en bok’. Och vi provade 

på allt möjligt, tills vi hittade en deckare och han tog sig igenom den och han sa ’kan en bok 

vara så här’. Då känner man verkligen att man nådde fram.” Maud berättar en liknande 

historia om manlig elev som inte hittade något han ville läsa men som till slut övertygades att 

läsa Rötter av Alex Haley, en bok som Maud räknat ut skulle passa eleven. Han blev inte bara 

bokfrälst utan också journalist så småningom. Hon kände då att hon verkligen gjort skillnad 

tack vare att hon lärt känna eleven och lyckats hitta rätt bok till just honom. 
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4.3 Hur-frågan 

Om synen på olika undervisningsformer och boksamtalet i klassrummet 

 

Samtliga av våra intervjupersoner har som vi tidigare lyft upp framhållit att en stor och viktig 

aspekt av litteraturläsningen i skolan är att eleverna genom litteraturen får inblick i andra 

världar, får möta olika synsätt, infallsvinklar och vidgar sina vyer. En viktig del av samtalen 

kring läsningen är också att eleverna ska se och förstå att man kan tolka och uppfatta en bok 

på olika sätt och ges utrymme att diskutera detta. Sandra berättar: 

 

Jag försöker trycka på att litteraturanalys och vad man tycker om en bok, det är inte fast, utan man 

kan se kopplingar till allt möjligt. Oftast blir det bra, någon kommer med något nytt…jahaja, så 

kan man ju också tänka. Det är viktigt att få prata om vad man förstod och inte förstod och att man 

kan se det olika för det gör vi ju alla. 

 

Maud uttrycker det så här:  

 

Jag vill att minst två ska läsa samma, för man uppfattar ju saker och ting på olika vis, en har målat 

upp en bild, en annan en helt annan bild. Det handlar ju om att måla upp bilder i sitt inre och det är 

ju också det som är skillnaden med att se en film, man måste måla upp och skapa bilderna själva, 

det är viktigt att kunna göra det. 

 

Det Sandra och Maud ger uttryck för är hur läsningen för eleverna i bästa fall kan utveckla 

just den narrativa fantasin som Nussbaum talar om, det vill säga vår förmåga att leva oss in i 

andra människors situation och göra ett perspektivbyte. Nussbaum har poängterat att dagens 

interkulturella värld kräver nya förhållningssätt och människor som fungerar som 

världsmedborgare och som genom sin narrativa fantasi tillskansar sig förmågan att kritiskt 

granska bevekelsegrunderna för sina egna uppfattningar och föreställningar. I samma anda 

hörs liknande motiveringar från våra lärare när de använder uttryck som ”vidgade vyer” och 

vikten av att ”undvika tunnelseende” och litteraturens möjlighet för läsaren att ”resa” i både 

tid, rum och skiftande kulturer och att just litteratursamtalet som form skulle bidra till en 

viktig förstärkning av detta genom att man får byta erfarenheter och även höra andras 

perspektiv på läsningen.  
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Dessa uttalanden om boksamtalet och hur man gärna vill organisera det har stora inslag av 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. På samma sätt tycks samtalsgenren med 

utgångspunkt i Hultins terminologi ofta ha formen av det informella boksamtalet, där det 

övergripande syftet för samtalsgenren är att väcka läslust hos eleverna, genom att dessa får 

delge varandra sina tankar om böcker som det läst på sin fritid. En viktig aspekt blir här att 

eleverna kan inspirera varandra till läsning, Maud beskriver det så här:  

 

Det är viktigt att kunna prata om boken, hur uppfattade du det och vad tyckte du, vad var bäst 

och vad var sämst och sedan kan de som läst just den boken presentera den för andra i klassen 

och där sitter det kanske någon som tänker ’Åh Gud, vilken bra bok, den skulle jag vilja läsa’. 

Litteraturen ska ge mersmak på något vis, den ska leda till någonting och ge en positiv 

upplevelse. 

 

Detta med att erbjuda en positiv upplevelse verkar vara central, så här säger Pernilla:  

 

Jag jobbar ofta med korta, men rätt svåra texter, för att de inte ska vara så rädda för svåra texter; 

att det inte är så farligt om man inte förstår, att man måste lära sig att förstå. Jag brukar göra det 

under sådana här lustiga former, att man kan fika och ha seminarier och dricka te. Omkringgrejer 

för att litteratur ska bli himla kul, man ska förknippa det med något som ger en bra känsla. 

 

Maud är på samma spår: ”Jag brukar göra bokredovisningarna lite mysiga, för att det ska bli 

något positivt, så bjuder jag på frukost på Ica eller har jag bakat vetebröd. Så blir det fika och 

bokprat, något som är positivt för dem”. Att eleverna kan inspirera varandra till ny läsning är 

även Alice inne på men ger också ett tydligare uttryck för andra ambitioner med samtalen:  

 

Boksamtal är givande, det tycker de flesta, att berätta om en bok man läst (…) det är också sådant 

som viktigt på den här skolan, att kunna presentera något på ett bra sätt, vi lägger stor vikt vid det. 

Det är värdefullt för eleverna att lära sig det för framtiden. Då sitter vi ofta i en grupp om fem. De 

har ofta fått några frågor inför samtalet, saker man kan tänka på. Vi har t ex innan gått igenom 

sådant som berättarstruktur, miljöbeskrivningar och vissa centrala begrepp och då kan de använda 

sig av dessa när de presenterar sin bok. 

 

Alice ger med detta uttryck för en samtalsgenre som ligger närmare Hultins texttolkande 

samtalsgenre, en genre som ofta struktureras av lärarens på förhand utdelade frågor, men där 

samtalet ofta är löst strukturerat kring dess frågor (Hultin 2009, sid 129), Alice lyfter också 
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här en mer konkret färdighetsaspekt med betoningen på värdet av formen för själva 

presentationen. 

 

Skriftliga recensioner i klassisk bemärkelse uttrycker flertalet att de försöker att undvika, mest 

för att formen tycks inbjuda till att många elever oreflekterat överför och i värsta fall kopierar 

fakta från nätet. Analysfrågor av olika slag både, skriftliga och muntliga tycks föredras och 

Maud berättar: ”Ta Ondskan t ex, en analysfråga kan vara, varför romanen heter Ondskan, 

vad är det som är ondskan i romanen och det kan man inte planka någonstans för det finns 

inte…och så skall det vara bra struktur och så därför kallar jag det bokpresentation och inte 

recension.” 

 

Pernilla betonar att hon vill ha en idé med läsandet ”Så då ser jag till att det leder till 

någonting….”. Hon berättar om ett lyckat Hamletprojekt hon gjort ihop med engelskläraren 

där eleverna fick arbeta med tolkningar som sedan resulterade i en slutproduktion i 

multimedia som involverade tv, radio och foto. Ett mycket uppskattat temaarbete, dock inte 

lika hyllat när eleverna var mitt upp i det, berättar hon vidare, för det var rätt svårt. Men så här 

ett år senare ”…citerar de Hamlet hela tiden och säger att det var det roligaste det gjort på 

hela tiden, med facit i hand tyckte de att det var jättekul”. 

 

Sandra säger: ”I början tyckte jag det var smidigare med epoker, att börja med antiken och 

köra framåt, men nu har jag ändrat upplägget och kör mer på teman istället. Som skräck- och 

vampyrtemat t ex har funkat bra, vi får ofta väldigt intressanta diskussioner, för de vet vad det 

handlar om…jaha, kom Dracula för så länge sedan, vad spännande och så läser vi något 

utdrag och så.” Hon berättar att hon försöker hitta sådant som berör människor i alla tider; 

som att bli skrämd, kärlek och hat t ex. och fortsätter: 

 

 Vi har haft ett kärlekstema som vi arbetat med över ämnesgränserna, i svenskan har vi börjat med 

berömda kärlekspar i litteraturen som Romeo & Julia och Tristan & Isolde, men även kärlekspar på film 

som de själva sett och då har de ju kopplat att det ofta finns vissa likheter i själva grundstoryn, det kan 

vara detta med ”förbjuden kärlek” t ex. 

 

Vad lärarna här strävar efter tycks vara det som skolforskaren Applebee benämner 

knowledge-in-action, dvs där historiska och litterära texter används som kulturella redskap för 

att skapa mening och sammanhang här och nu, traditionerna är något att förhålla oss till, men 
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vi är medvetna om att de hela tiden förändras och omskapas med vår samverkan (Lundström 

2009, sid 144). Ett synsätt som också ligger mycket nära ämneskonceptionen svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne, där elevernas egna erfarenheter och meningsskapande blir en 

viktig del av undervisningsinnehållet och litteraturen ses som en kunskapskälla för att få syn 

på saker om sig själv och omvärlden. 

 

Parallellt med dessa teman förekommer även genomgång av litteraturhistorien epokvis. Maud 

säger: ”För varje epok väljer jag ut ett visst antal texter ur antologin och så läser vi dem 

tillsammans. De kan vara dikter eller utdrag ur noveller som representerar den epoken”. Alice 

som berättat att eleverna brukar få välja om de vill läsa epok- eller temavis och där de ofta 

brukar välja epokerna fortsätter: ”Då går vi igenom epokerna kronologiskt och läser utdrag ur 

tidstypiska texter, t ex en upplysningstext, så de vet vad som kännetecknar en sådan, jag 

tycker att man ska få möta olika genrer och stilar”. Men hon betonar samtidigt att hon 

generellt försöker att vara öppen och plocka upp sådant som dyker upp i klassrummet, sådant 

som eleverna själva är intresserade av ”Det blir ju mer arbete så, för man kan inte köra samma 

saker som man alltid har gjort, men det blir mycket roligare och intressantare” . Sandra säger:  

 

Jag tror man måste knyta an till det personliga, som nu när vi håller på med Antiken, många har 

sett Troja t ex och då kan man knyta an till det. Jag använder mycket film, jag känner att man inte 

alltid måste börja i texten, många av våra elever behöver ha en förförståelse. 

 

Det tycks som om det litteraturhistoriska bildningsämnet Svenska finns med hos våra lärare 

och kommer till uttryck i vissa uttalanden. När man däremot ska nämna egna 

undervisningsmoment som man känt sig nöjd med så är det i de flesta fall tematiska arbeten 

med stort erfarenhetspedagogisk innehåll, det är kring sådana arbeten man på allvar verkar få 

med sig eleverna. Knowledge-out-of context blir knowledge-in-action för att sammanfatta 

med Applebees begrepp. 

 

4.4 Vem-frågan 

Lärarnas syn på eleverna och deras förutsättningar och behov 

 

En fråga som visar sig få stort utrymme i våra intervjuer är den som rör individualisering och 

individanpassning, inte minst när det gäller valet av litteratur, Maud säger:  
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 ”Att säga att hela klassen ska läsa den här boken, den idén tror jag överhuvudtaget inte på, 

alla har så olika bakgrund och förmågor och har kommit så olika långt i sin läsutveckling… 

därför tycker jag att det är väldigt viktigt med valmöjlighet.” Samtliga av våra lärare ger 

uttryck för detta synsätt, så här uttrycker Pernilla det:  

 

Oftast kan man ju välja vilken bok som helst från den genren eller den epoken, så att man alltid 

känner att man har en valmöjlighet, det tror jag är viktigt, att det känner att de faktiskt fick välja 

själva. Eleverna är ju väldigt olika och står på väldigt olika nivå och det får man också utgå 

ifrån… jag jobbar väldigt individanpassat. 

 

Alice är inne på samma linje: ”Jag tror inte alltid på det där att alla ska läsa samma bok, för 

det är ju väldigt personligt vad man vill läsa”. 

 

Lärarna ger här tydligt uttryck för de förändringar med allt större betoning på individen som 

också speglas i kursplanerna, förändringar som Lundström framhåller får sitt totala 

genombrott i Lpf94 (Lundström 2009, sid 168). Sandra gör en lite längre reflektion kring 

behovet av individualisering, en insikt och kompetens som hon upplever att hon inte fick med 

sig från utbildningen och därför inte riktigt var beredd på: ”Jag tänker på svårigheterna med 

att undervisa en hel klass där några är jättedrivna och jätteduktiga och andra inte har 

grunderna med sig från grundskolan, hur får man undervisningen att flyta där, det är inte lätt. 

Nu försöker jag göra samma uppgift, fast på olika sätt.” Hon berättar att hon tycker att hennes 

lärarutbildning mer utgick ifrån att alla eleverna i en klass var lika och att hon därmed trodde 

att om hon bara varierade undervisningen så skulle alla hänga med: ”Men det gör de ju inte. 

Nu vet man att har man en klass på 20 så har man 20 olika nivåer, nu har jag utarbetat olika 

strategier för att ta mig an svårigheterna.” 

 

Vi frågar också huruvida de anpassar sin undervisning beroende på vilket gymnasieprogram 

de verkar på och om det i så fall är skillnad på det svenskämne som ges på mer praktiska 

kontra studieförberedande program. Alice berättar: 

 

Ja, det gör jag. Nu har jag bara studieförberedande program på den här skolan, men på den förra 

kommunala skolan där jag var hade jag ett Energiprogram. Det blir lite olika typer av texter 

kanske. Men det är roligt och har sina utmaningar på olika sätt. Jag upplevde att det oftare blev 

öppnare diskussioner där, eleverna pratade mer ur hjärtat, där elever på högskoleförberedande 
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program kanske sitter mer och håller på saker emellanåt, för att man har höga prestationskrav på 

sig själv och inte vill framstå som pinsam på något sätt. 

 

Sandra som bara har de mer praktiskt inriktade programmen på sin skola säger:  

 

Jag tycker inte ska det ska spela någon roll om det är praktiskt eller studieförberedande, för jag 

tycker svenska är svenska oavsett. Sedan kanske det blir ett annat elevunderlag, det kan man ju se, 

men jag menar, jag har haft elever som är fantastiskt duktiga på svenska. Man kan ju vara 

intresserad av det och samtidigt vilja bli konditor. 

 

Sandra berättar vidare att hon som nyutexaminerad lärare var väldigt ambitiös och gav 

eleverna analyser som hon gjort på universitet medan eleverna satt som levande frågetecken 

och hon fick tänka om. Men i nästa andetag säger hon:  

 

Sedan finns det en risk att man sänker kraven hela tiden, vi pratar en del om det där jag och den 

andra svenskläraren på skolan. Och det kan kanske till viss del ha att göra med att man har 

yrkeselever, man tror att det ska vara på ett visst sätt. Ja, du vet man tänker, fordonskillar gillar det 

här…. men det är inte rätt, det finns fordonskillar som tycker att det är jätteintressant med litteratur 

och samhällselever som tycker att det är pest och pina att läsa böcker. Men det märker man ju när 

man pratar med andra lärare att det finns en viss inställning till vissa program. 

 

Det av G Malmgren definierade högre och lägre svenskämnet tycks i viss mån leva kvar i 

många lärares medvetanden och det Sandra ger uttryck för är en sorts risk där föreställningar 

om olika elever blir till självuppfyllande profetior. Pernilla betonar att hon arbetar mycket mot 

programmålen eftersom det faktiskt ingår i uppdraget: 

 

Då jobbar jag utifrån de olika inriktningarna, det är mycket jobb, fast jättekul. Jag arbetar mycket 

med karaktärsämneslärarna, jag tycker att det är jätteviktigt. Jag har en RL-klass (restaurang och 

livsmedel vår anm) i år, vilket är nytt för mig och då får jag tänka om helt…laga mat, servera och i 

andra perspektiv. Jag ska inte säga att jag inte är jättebra på det ännu, men jag försöker, att t ex 

titta på en skönlitterär text från Antiken som handlar om en middag, om hur de åt och hur de hade 

dukat. 

 

Även här kan man se hur individualiseringen slagit igenom med ett tydligt perspektiv på 

elevens inriktning och intressen. En sak som lärarna tycks helt eniga om oavsett inriktning 

och program är dock att det blir allt svårare för eleverna att läsa skönlitteratur och de menar 

att de möter allt fler elever som inte har läst en hel bok. Det gäller också på den skola där 
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Alice arbetar, som har enbart högskoleförberedande program och överlag mycket 

studiemotiverade elever och hon säger:  

 

Vi befinner oss i en slags brytningstid tror jag, detta att läsa längre texter blir allt motigare för 

dem. Det är snuttifieringen och googlandet som på något sätt har slagit igenom. Jag märker det 

bara under de elva åren som jag arbetat som lärare, det är en stor förändring som håller på att ske i 

vår tid. Idag finns också kravet från eleverna att det ska vara kul det mesta, man ska har roligt när 

man lär sig. Och detta gäller också att man som lärare helst ska vara kul på något sätt, det ska 

nästan bli lite show ut av det hela. Det är så mycket som konkurrerar i dag och det ska helst vara 

lustfyllt hela tiden. 

 

Det Alice säger är något som vi upplever att samtliga av våra lärare ger uttryck för på olika 

sätt, det hur de just försöker göra lärandet så ”lustfyllt” som möjligt för eleverna, ett ord som 

för övrigt också återkommer i samtliga intervjuer. Man tycks verkligen vara mån om att skapa 

trivsel, lust och intresse på olika sätt. Genom att vara lyhörd, hitta nya projekt och teman, 

skapa valmöjligheter, ge olika infallsvinklar, individanpassa, baka vetebröd, fika ihop och 

bjuda in spännande författare som berättar. Sandra sammanfattar det: ”Det är nog både 

möjligheten och svårigheten med svenskan tror jag, att få dem att tycka att det är kul och 

intressant”. Vilket samtidigt inte är lätt som de själva påpekar då konkurrensen av olika 

intryck är så oändligt stor idag. 

4.5 Ämneskonceptioner 

De intervjuade lärarnas ämnesuppfattning och syn på svenskämnets roll  

 

En stor del av den debatt som handlat om olika ämnesuppfattningar och ämneskonceptioner 

har sin grund i en splittring och förvirring kring vad som egentligen är svenskämnets grund 

och innersta kärna. G Malmgren har kallat det ”svenskämnets identitetskriser” och beskriver 

hur nya reformer och läroplaner sedan 70-talet satt igång olika motstridiga rörelser samt heta 

debatter om svenskämnets inriktning och innehåll. Nya färdigheter, förmågor och moment har 

oavbrutet tillkommit i kursplanerna för svenska och stoffträngseln har blivit allt mer påtaglig. 

Ämnet har därmed hotats att sprängas inifrån samtidigt som kravet på enhet betonats allt 

starkare, en paradox som tycks fått svensklärarna att allt oftare känna sig som ”akrobater på 

slak lina” (G Malmgren i Thavenius red 1999, sid 96). 
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Våra intervjupersoner lyfter också på olika sätt att det är mycket som ska inrymmas i ämnet 

vilket kan skapa problem, samtidigt som det verkar vara just den faktorn som de tycker ger 

ämnet dess unika potential. Det positiva i mångfalden tycks överskugga den eventuella 

förvirring denna skapar och flera av dem lyfter just detta faktum: ”Möjligheterna är just att 

det finns så fantastiskt stora möjligheter i det här ämnet. Svenskan kan ju finnas med överallt, 

ta upp så många spännande, viktiga och utvecklande saker för eleverna och man kan 

samarbeta över alla ämnesgränser”, som Alice uttrycker det. Pernilla är helt på samma linje: 

”Man kan ju faktiskt jobba utifrån vilka teman som helst, det är lätt att samarbeta med andra; 

karaktärsämnen, engelskan… ja, det låter ju helt sjukt…” 

 

Samtliga våra intervjupersoner ser skönlitteraturen som en viktig del i svenskundervisningen 

och flera uttrycker stort eget personligt engagemang i frågan. Sandra säger: ”Eftersom jag 

älskar litteratur, försöker jag verkligen visa eleverna hur stor värld det finns i böcker”. Men 

man betonar i samma andetag svårigheterna man möter och då framförallt när det gäller 

längre texter och hela böcker, Alice uttrycker det så här: ”Jag brukar säga till eleverna att det 

är berättelser som gör oss till dem vi är, våra egna berättelser och andras berättelser. 

Litteraturen och berättandet är alltså oerhört viktigt, men inte helt lätt idag”. Maud påpekar att 

hon personligen ser litteraturen som jätteviktig, men tillägger: ”Sen kan jag se att vi lärare har 

väldigt olika syn på skönlitteraturen, det finns elever som inte läser någon skönlitteratur alls”. 

Pernilla tycker att det viktigaste för henne är att få eleverna att läsa, för om man inte tycker att 

det är kul att läsa kan litteraturen bli som hon uttrycker det ”en bromskloss för resten av 

livet”. 

 

Även om lärarna själva upplever att det finns olika uppfattningar hos lärarkåren i t ex synen 

på läsning så lyfter de alla i lika hög utsträckning färdighetsaspekter som bildningsaspekter 

och erfarenhetspedagogiska aspekter som svar på skönlitteraturens förtjänster i klassrummet, 

vilket gör det svårt att knyta intervjupersonerna till något av L-G Malmgrens ämnesparadigm. 

De tycks istället röra sig helt obehindrat mellan dessa. I ena stunden hänvisar man till hur 

läsningen utvecklar elevernas eget språk och språkhantering: ”Man kan se att ju mer de läser 

desto mer utvecklas deras egna texter; de får större ordförråd och använder fler beskrivande 

ord”, säger Pernilla och Alice fortsätter: ”De elever som läser mycket, de skriver oftast bra 

också”. I nästa andetag hänvisas det till hur litteraturen ”speglar samhällsförändringar och 

utvecklar fantasi” (Sandra) eller hur litteraturen kan vara direkt personlighetsutvecklande 

”intellektuellt och andemässigt” (Maud). 
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Även de rena bildningsaspekterna lyfts upp och samtliga tycks eniga om att vissa litterära 

verk och författare är viktiga att känna till eftersom de är en del av allmänbildningen och att 

eleverna kommer att stöta på dem förr eller senare i sina liv. Pernilla menar att man 

visserligen kan fundera över det där med allmänbildning och vad det egentligen är, men 

tillägger: ”…men om någon nämner Strindberg så hoppas jag vid min Gud att mina elever vet 

vem det är, för det ökar självkänslan tror jag, att känna att man har koll på läget”. Det tycks 

som om man gärna vill ge sina elever åtminstone en liten inblick i en sorts kanon, men inser 

svårigheterna, Sandra berättar: 

 

Jag och den andra svenskläraren på skolan, vi brukar diskutera sådant, vad ska man ha läst. Vi har 

hittat listor på nätet som andra lärare gjort och jag har gjort egna sådana där excel-ark med vad de 

borde läsa och varför de borde känna till det, men när jag märker att de inte hänger med på det där, 

så har jag tänkt att… ja, det är bättre att börja här och nu och försöka jobba sig tillbaka. 

 

Det verkar som om den tidigare B-kursens litteraturhistoriska inslag (Gy2000) skapat en viss 

oro hos lärare att inte ge den ”bildning” som man upplever är en viktig del av kursen. De 

intervjuade lärarna i Christina Olin Schellers avhandling Mellan Dante och Big Brother 

(2007) ger uttryck för detta. Lärarna i studien kände ängslan inför om de tagit upp 

”tillräckligt” eller valt ”rätt” eller ”fel”. De upplevde också att de själva och merparten av 

svensklärarkåren ser epokstudierna som centrala för svenskämnet (Olin Scheller 2007, sid 

100). Lärarnas ämnesuppfattning tycktes därför gå i riktning mot det litteraturhistoriska 

bildningsämnet, menar Olin-Scheller där fokus mer handlar om att känna till vissa texter och 

verk, snarare än att förhålla sig till dem som sådana. Samtidigt har Hultin (2006) visat att det 

är möjligt att tolka samma kursplaner som stödjande för vilken som helst av L-G Malmgrens 

tre ämnesuppfattningar. Kursplanerna kan alltså både stödja de lärare som vill hålla kvar vid 

gamla inarbetade traditioner och de som vill finna nya vägar och arbetssätt (Hultin 2006, sid 

92), vilket gör Olin-Schellers studie extra intressant. Lärar-, skol- och ämnestraditioner kan 

vara så starka att det kan vara svårt för både ny forskning och nya direktiv från staten att ta sig 

in i klassrummen på riktigt. 

 

Våra intervjuade lärare verkar generellt förhålla sig friare till både kanon och ”måsten”. 

Bildningsaspekterna finns med, men vägen dit tycks ofta gå genom det 

erfarenhetspedagogiska svenskämnet som utgår från elevernas erfarenheter och eftersträvar 

äkta kommunikativa sammanhang. Ett viktigt mål enligt detta synsätt är att utveckla elevernas 
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sociala och historiska förståelse och litteraturen är här en väg till kunskap om mänskliga 

erfarenheter (Bergman 2009, sid 15). Epok- eller temastudier tycks då också kunna varvas 

mer obehindrat, Alice berättar:  

 

Jag brukar fråga eleverna om det vill läsa i teman eller epoker och intressant nog och lite 

överraskande väljer de ofta epoker. Det har säkert med viss vana att göra, men kanske också att det 

med tanke på dagens stora informationsflöde kan vara skönt att hänga upp saker på en tidslinje. 

Men för övrigt försöker jag anknyta till och använda mig av sådant som ligger i tiden, t ex någon 

pjäs eller film som blir aktuell och då ge mig in på att bygga litteraturmoment kopplade till detta. 

Förra terminen såg vi föreställningen Jekyll & Hyde och gjorde ett tema kring ’ont och gott’ 

eleverna fick skriva om det själva och samt göra filmatiseringar om hur det förhåller sig med 

ondska och godhet i vårt samhälle idag. De kunde känna igen sig själva, detta med gott och ont 

kan vi alla relatera till. 

 

Alices uttalande speglar en ämnesuppfattning som rör sig mellan klassisk bildning, narrativ 

fantasi, utvidgade textbegrepp, färdigheter, erfarenhetspedagogik och demokratiska metodval. 

Flera av intervjupersonerna ger uttryck för denna mångfacetterade bild i sina olika uttalanden, 

vilket gör det extra tydligt och bekräftar att konceptionerna som L-G Malmgren beskriver just 

är teoretiska konstruktioner och kan vara svåra att finna i någon renodlad form i den praktiska 

verkligheten. En viktig aspekt av litteraturläsningen och samtalen runt omkring tycks också 

vara att eleverna ska se att man kan tolka och se verkligheten och företeelser ur olika 

perspektiv. Ingen av lärarna använder explicit begreppen narrativ fantasi eller demokrati, 

men Mauds uttalande ligger mycket nära Molloys fjärde ämnesspår Svenska som 

erfarenhetspedagogiskt demokratiämne när hon säger: 

 

Man vill ju att de genom litteraturen ska få vidgade vyer och få upp ögonen för vissa problem i 

samhället och se att vissa människor lever så och andra så. Man kan inte leva med något sorts 

tunnelseende där bara…vidgade vyer, det tycker jag är jätteviktigt! 
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5 Sammanfattning och slutdiskussion 

 

Det står klart att samtliga av de intervjuade lärarna ser skönlitteraturen som ett mycket viktigt 

inslag i undervisningen och ett medel till att nå kursplanens mål. Man ser många vinster för 

elevernas del till varför man ska läsa böcker; språkliga, kommunikativa och 

individutvecklande. Man framhåller en rad viktiga och goda skäl till läsning, men 

legitimeringarna är många och som litteraturforskaren Persson påpekat inte alltid helt 

utvecklade. I en helt ny medial tid då litterär bildning i traditionell bemärkelse fått en 

försvagad ställning och eleverna uppvisar ett allt större motstånd och ifrågasättande, blir det 

sannolikt också allt viktigare att som lärare fundera över just dessa legitimeringsfrågor. Att 

styrdokumenten för skolämnet Svenska under senare år inte heller varit tydliga kring detta gör 

inte saken lättare för lärare idag. Persson har visat hur formuleringarna ofta ängsligt navigerat 

mellan olika legitimeringar och begrepp som kan upplevas som både motsägelsefulla och 

svårtolkade för lärare. Vi tycker oss märka det i våra intervjuer i t ex de frågor som rör den 

litterära bildningens betydelse i svenskämnet. Alla tycker att själva bildningsaspekten är 

viktig, dvs det som handlar om kulturarv och kännedom om erkända verk och författare. 

Samtidigt verkar det som om lärarna inte riktigt vet hur de ska hantera just den här delen, då 

den många gånger upplevs som svår och en kontrast till elevernas egen verklighet. Trots att vi 

uppfattar det som att lärarna generellt förhåller sig fria när det gäller litteraturvalen, så kan 

man i olika uttalanden ana en kanon som lärarna någonstans både förhåller sig till och 

försöker lämna. Möjligen kan man tolka denna ambivalens som en följd av det faktum att 

lärarna i egenskap av sitt yrke själva är litterärt väl bevandrade och präglade av denna kanon 

genom sin utbildning samtidigt som kursplanerna tenderar bli allt öppnare och friare för 

tolkning i kombinationen med att eleverna visar allt större motstånd mot skönlitterär läsning i 

allmänhet och äldre verk i synnerhet. En intressant detalj är t ex att alla intervjupersoner om 

än i olika sammanhang osökt nämner Dostojevskijs eller hans Brott och straff – som exempel 

på ett välkänt tungt verk eller som en motpol till något mer lättläst. Det tycks som om hur de 

än vrider och vänder på det, så är vissa verk och dess författare laddade med ett symboliskt 

kapital för att använda Bourdieus begrepp och därmed en slags referenspunkt som ligger där i 

bakhuvudet, samtidigt som man ivrigt försöker tillgodose elevernas skiftande behov genom en 

helt annan öppenhet i urvalen. Så har Persson också påpekat hur kursplanernas skrivningar på 

senare år både tycks uppmana till och avfärda ett kanoniserande tänkande, genom t ex 
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svårfångade formuleringar om vårt gemensamma kulturarv. En ambivalens som vi också 

tycker oss märka i svaren från våra intervjupersoner. Frågan om den litterära bildningen och 

kulturarvets betydelse i klassrummet verkar alltså inte vara ett helt lättnavigerat område idag.  

 

Ett mindre komplext argument för läsning av skönlitteratur i skolan är att den kan ge vidgade 

vyer och erbjuder en möjlighet att se på världen ur olika perspektiv, vilket i sin tur är 

personlighetsutvecklande för individen. Samtliga av lärarna beskriver detta på olika sätt 

genom våra intervjuer. Även om lärarna förstås inte explicit nämner Nussbaums begrepp 

narrativ fantasi så tangerar många av deras uttalanden begreppets innebörd. Men då lärarna 

upplever att allt färre elever läser böcker och längre texter överhuvudtaget och att det är 

motigt för dem att göra det, så tycks allt mer tid och engagemang gå åt till att väcka en läslust 

överhuvudtaget. Det är uppenbart att eleverna är mycket fria att välja vad de vill läsa och 

lärarna lägger ner stor möda på att hjälpa dem med just detta. Det tycks vara en så pass stor 

utmaning att få många elever att läsa överhuvudtaget, att man genom att ge dem stort 

utrymme till egna val hoppas kunna hjälpa dem över tröskeln som tycks bli allt högre. 

Ekvationen är inte svår att förstå, om en elev i gymnasiet aldrig läst en hel skönlitterär bok i 

sitt liv är utmaningen stor för läraren och målet blir att överhuvudtaget få eleven att läsa 

något. Möjligen leder detta till att lärarna ger avkall på sitt eget professionella omdöme när 

det gäller urval. Vi kan märka höga ambitionsnivåer och stark tilltro till den skönlitterära 

läsningens betydelse för eleven, både språkligt och personlighetsmässigt, samtidigt som man 

ibland verkar kapitulera i själva urvalet, där svårighetsgrad och tjocklek på boken blir 

överordnat själva innehållet. Urvalskriterierna verka inte riktigt stå i relation till 

förhoppningarna om vad läsningen faktiskt ska leda till. 

 

Samtidigt kan man också notera att elevernas stora valfrihet och våra lärares starka betoning 

av just den valfrihetens betydelse sannolikt bottnar i kursplanernas ökade individcentrering 

med fokus på den personliga utvecklingen hos varje enskild elev. L-G Malmgren som skrivit 

om olika svenskämnesuppfattningar har i sin forskning problematiserat ett system där elever 

själva helt fritt får välja kurser och innehåll efter egna intressen. Han har kallat detta elektiv 

svenska och varnat för att ett gemensamt kulturarv och kritiskt undersökande 

erfarenhetspedagogik helt kan gå förlorade i ett sådant system. Samtidigt kan man inte bortse 

från att kursplanerna allt mer tycks understödja en personligt orienterad pedagogik av detta 

slag. Skolforskaren Rickard Jonsson refererar i en avhandling (2007) till etnologen Jonas 

Frykman. Frykman har beskrivit hur dagens skola kännetecknas av en personorienterad 
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pedagogik med individualiserad undervisning och närmast terapeutiska relationer och inslag. 

Denna skola tar på sig ett uppdrag att formulera vem eleven är. Han menar att den nya skolan 

på det sättet kan upplevas både tröstande och förstående i jämförelse med den gamla 

traditionella skolan med större lärarauktoritet, men att den gamla skolan på samma gång 

erbjöd eleverna att i högre utsträckning faktiskt bli något. Frykman problematiserar detta och 

menar att den moderna skolans narrativ ”var den du är och var dig själv” kan också komma 

att betyda ”bliv vid din läst”. Han menar att det i den samtida skolan därmed finns ett hinder 

för social mobilitet (Jonsson 2007, sid 244). Frykmans resonemang är intressant mot 

bakgrund av den individualisering och som präglar skolan och dess styrdokument allt mer. 

Frågor om individualisering, valmöjligeter och personlig relevans för eleverna var följaktligen 

också något som tog mycket utrymme i våra intervjuer, så ser lärares verklighet ut idag och 

man reflekterar både över dess möjligheter och svårigheter. En utveckling som ligger i linje 

med vår tid och som självklart erbjuder eleverna helt nya möjligheter till utvecklingen och 

eget utrymme, men som också har sina baksidor och svårigheter. 

 

Thomas Ziehes begrepp kulturell friställning och de mekanismer som kännetecknar detta 

tillstånd ligger också nära till hands när lärarna beskriver sin verklighet. Mot allt större 

individuella anspråk och ökat brus måste eleverna ständigt omformulera sin identitet. Det blir 

allt svårare att se sig själv med egna ögon och därmed lättare att påverkas av mediala 

budskap. Samtidigt sprider också en alltmer abstrakt och subjektiv prestationsprincip ut sig i 

samhället, men behoven av tillfredsställelse är ostrukturerade och frågan ”ska jag kräva det av 

mig?” blir allt vanligare vilket skapar problem för lärare idag som har en plan för 

undervisningen (Lundström 2009, sid 61). Våra intervjupersoners beskrivning av hur 

undervisningen förväntas vara så lustfylld, kul och rolig för eleverna för också tankarna till 

Hargreaves begrepp det gränslösa jaget, ett tillstånd som kännetecknas av en illusion om 

allvetande. Stefan Lundström sammanfattar det på följande sätt: ”Jaget saknar emellertid en 

fast enhet i form av stabila relationer och en förankring i moraliska sanninger och 

skyldigheter. Självförverkligande och personlig utveckling blir paradoxala mål när jaget inte 

vill genomgå en kunskapsutveckling som markerar dess gränser ”(Lundström 2009, sid 60-

61). Eller som en av våra lärare Sandra uttryckte det vid ett tillfälle under vår intervju: 

 

Svårigheten är att när de kommer till gymnasiet är många väldigt trötta, det tycker att de har haft 

svenska i nio år och de vill inte ha mer. De kan säga – jag vill inte skriva fler berättelser och jag 

vill inte läsa mer. Många tycker inte att svenska är kul och de vill inte hålla på med grammatik och 
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skrivregler och så. Och sedan ska man möta dem på den nivån där de är och hitta det som får just 

dem att tända till. 

 

Klart är att skolan, styrdokumenten och lärarna på olika sätt försöker hantera den nya tid vi 

befinner oss i och som Ziehes beskriver, en tid som dessutom rusar allt snabbare. Så uttryckte 

också en av våra intervjuade lärare det vid ett par tillfällen under intervjun - att hon just 

upplevde det som om vi befinner oss ”i en brytningstid”. Förändringar som självklart påverkar 

både undervisning och klassrumsklimat och kräver nya kunskaper och metoder på många 

olika plan. Vi behöver med det sannolikt också bli tydligare i argumenteringen och 

legitimeringarna för den skönlitterära läsningen och dess betydelse och syfte i skolan inom 

ramen för svenskämnet.  

 

Man kan avslutningsvis också fundera över om L-G Malmgrens ämnesparadigm längre är helt 

adekvata som typologi för den verklighet som skolan uppvisar idag, ens som teoretisk 

konstruktion. Ämneskonceptionerna tycks gå in varandra på ett nytt sätt och man kan ana hur 

nya konceptioner, kulturer och ämnesuppfattningar börjar ta sin form. Inte minst märks detta i 

den påtagliga individualiseringen och fokuset på personlig relevans och personlig utveckling 

som präglar skolan idag, vilket också framkommer med stor tydlighet i våra intervjuer. Ett 

område som vore väl värt att titta vidare på i framtida studier. 
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