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Abstract: 

In this thesis I set out to study how the reading of fictional literature is viewed, legitimatized and 

operationalized in two educational domains: the recently revised steering documents that all 

Swedish teachers must relate to, as well as a selection of teaching materials designed for education 

in the Swedish language for upper secondary school. The teaching material I have studied has been 

recently updated in order to correspond with the new steering documents. I relate my analysis to 

previous research about the use of fiction in education, and I also combine my analysis of the two 

educational domains to see whether the underlying intentions of the steering documents have 

influenced the revision of the teaching material. The outcome indicates that the steering documents’ 

previous focus on culture has diminished although a certain insecurity as to how to use the concept 

and deal with the issue of whose culture should be taught can be identified. The hierarchy between 

different “subjects” within Swedish language education remains, as well as the ambivalent view on 

literary canon. The steering documents for upper secondary school Swedish remain remarkably 

uncritical where the reading of fiction is concerned. In my analysis of the teaching material, I find that 

while the new steering documents’ focus on methods and concepts from traditional literary criticism 

has affected the material, it has not resulted in an increase of text-centered assignments in the 

teaching material. 

Keywords: Litteraturundervisning, litteraturhistoria, undervisningshistoria, styrdokument, läromedel, 

kanon, teaching literature, history of literature, history of education, steering document, teaching 

material. 
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1. Inledning: 

När den egyptiske guden Thoth, skaparen av tärningar, siffror, geometri, astronomi och skrifttecken 

en gång besökte Egyptens kung och erbjöd honom kunskap om skriften som gåva att föra vidare ut 

till det egyptiska folket, svarade kungen att ”om människorna lär sig detta så inträder glömska i deras 

själar. […] De upphör att öva minnet därför att de kommer att lita på det som är skrivet och inte 

längre framkalla något ur sitt eget minne utan ta hjälp av yttre tecken.” (Platon, 1984 s. 50) Sokrates, 

ur vars dialoger historien är hämtad, hävdade alltså för 2000 år sedan att läsningen var ett hinder för 

inlärningen. 1985 dödförklarar den tyske filosofen och litteraturvetaren Hans Magnus Enzensberger i 

en berömd skrift all litteratur och föreslår en återgång till det muntliga berättandes kreativitet 

(Manguel, 1996 s. 37). 

Dessa röster får dock anses utgöra undantag i läsningens historia som sträcker sig mer än 5000 år 

tillbaka i tiden. Idag är det ovanligt i samhällsdebatten att man ifrågasätter att läsning har goda 

effekter. Men denna ”självklara” syn på det goda i läsningen riskerar att skapa ett okritiskt och 

oreflekterat sätt att betrakta läsning och vad läsning är. De positiva sidorna tas för givna och därmed 

riskerar vi att viktiga kritiska frågor inte blir ställda. Läsning kan inte längre vara synonymt i det 

medialiserade samhället med bokläsning utan vi översköljs ständigt av texter och medier av olika slag 

som kämpar om vår uppmärksamhet (Persson, 2012 s. 7). Trots denna mediala utveckling av 

läsningen kan vi notera att den nyligen presenterade statliga litteraturutredningen tar fasta på att 

vad man kallar den ”koncentrerade” läsningen minskar och ”hotas” av främst Internet vars texter 

beskrivs som korta och som ”inte kräver så mycket av läsaren” (SOU2012:65, 2012 s. 41). Tanken är 

inte ny ”Gif barnen böcker istället för läseböcker!” utropade Ellen Key 1884 i fruktan för att ”plottret” 

i läseböckerna skulle urholka läsförståelsen. Att bokläsningen minskar, både bland äldre och yngre, 

men främst bland yngre män är väl belagt i forskningen (Petersson, 2009 s. 19; SOU2012:65, 2012 s. 

12). 

I min uppsats ska jag försöka behandla en del av denna problematik i relation till skönlitteratur. 

Myten om den goda skönlitteraturen är så frekvent förekommande i många av samhällets arenor där 

man talar om litteratur att det kan vara svårt att faktiskt se dess mytiska funktion. Skolan är en sådan 

arena. I en tid när flera instanser ger sig ut till skönlitteraturens försvar måste man också 

uppmärksamma hur skönlitteraturen idag används i skola och utbildning. Skönlitteraturen, skriver 

Annette Årheim, tycks i dagens svenskundervisning vare sig studeras som konstprodukt i en historisk 

kontext, eller pedagogiskt medel för att främja elevers utveckling. I stället används skönlitteraturen 

som ”transportmedel” för att uppnå kursplanernas uppsatta mätbara kunskapsmål (Årheim, 2009). 

Detta är knappast lösningen på det minskade intresset för skönlitteratur. I följande uppsats kommer 
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jag att försöka ge en bild av hur skönlitteraturen behandlas i och av de nyligen uppdaterade 

styrdokumenten för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Jag kommer också att undersöka 

ett antal läromedel som uppdaterats i enlighet med de nya kriterierna i styrdokumenten för att 

försöka skapa en bild av på vilket sätt styrdokumenten faktiskt påverkar skolans vardag. 
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2. Syfte och frågeställning: 

Den här uppsatsen utgår ifrån Magnus Perssons stora studie över Sveriges institutionaliserade 

litteraturundervisning, ”Varför läsa litteratur?”. (2007) En del av Perssons undersökning behandlar 

synen på litteratur i skolans styrdokument, en annan del handlar om läromedel. Eftersom svensk 

skola sedan Perssons studie genomfördes har fått nya styrdokument i grundskolan och på gymnasiet 

är det relevant med en uppdaterad studie för att se vad som har hänt i styrdokumenten sedan 

Perssons granskning. Det blir därmed också intressant att i relation till detta genomföra en 

uppdaterad studie över ett antal läromedel för att undersöka hur dessa texter förhåller sig till de nya 

skrivningarna. 

Utöver legitimeringarna av skönlitteratur i styrdokumenten undersöker Persson också vilket 

kulturbegrepp som förekommer i materialet. Denna fråga är viktig och är i Perssons studie placerad 

före analysen av legitimeringar. Det finns, visar Persson, en koppling mellan hur kulturbegreppet 

yttrar sig i skrivningarna och på vilket sätt legitimeringarna uppträder. Jag anser att det blir väsentligt 

för mig att också undersöka om och hur detta kulturbegrepp har förändrats i de nya 

styrdokumenten. 

Jag kommer alltså att utgå från Perssons ansats och relatera undersökningens resultat till de delar av 

Perssons studie som är relevanta för mina syften. Utöver Persson som så att säga fungerar som en 

förlaga mot vilken uppsatsen försöker uppdatera resonemanget till de nya skrivningarna så kommer 

jag också att relatera och diskutera mina iakttagelser mot annan svenskdidaktiskt litteratur. Det finns 

en livaktig forskning inom svenskdidaktiken som behandlar exempelvis blivande svensklärares syn på 

skönlitteratur och det blir förstås intressant för mig att försöka komplettera och problematisera 

dessa resultat utifrån min läsning av styrdokumenten. 

Syftet med uppsatsen är alltså att genom en analys av styrdokumentens legitimeringar kartlägga vilken 

litteratursyn d och som således också har förutsättningar att bli förhärskande i skolmiljön. Till detta 

kommer även att fogas en analys av ett antal läromedel anpassade för grundskolans senare år samt 

gymnasiet vilka samtliga har uppdaterats i enlighet med de nya styrdokumenten, så som 

läromedelsförfattarna har uppfattat dem. Detta kommer att ge förutsättningar att skapa en förståelse 

inte bara för hur styrdokumenten förändrats sedan Perssons studie, utan också hur dessa förändringar 

uppfattas på en annan skol-arena där synen på litteratur är framträdande; läromedel. 

Läromedelsanalysen kommer att i likhet med analysen av styrdokumenten att utgå från begreppen 

litteraturlegitimering och litteratursyn som kommer att beskrivas i kapitel 3.  
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Jag kommer att arbeta med följande frågeställningar. De första tre är relevanta för min undersökning 

av styrdokumenten medan frågorna fyra till sex riktar in sig på undersökningens andra del, 

läromedel. 

1. Hur ser litteraturlegitimeringen och kulturbegreppet ut i styrdokumenten för 

grundskolans senare år och gymnasieskolan?  

2.  Hur skiljer sig litteraturlegitimeringarna och kulturbegreppet från de tidigare 

skrivningarna från 1994 så som de framträder i Magnus Perssons Varför läsa 

litteratur? 

3. På vilket sätt kan styrdokumentens litteraturlegitimeringar skapa en litteratursyn? 

4. Hur och med vilka legitimeringar argumenterar läromedlen för litteraturläsning, 

och kan skillnader spåras mellan upplagorna? 

5. Hur och i vilken omfattning har de uppdaterade läromedlen tagit till sig 

förändringar i legitimeringar och litteratursyn i skolans styrdokument? 

6. Vilka skillnader och likheter med Perssons studie av läromedel kan identifieras, 

dvs. vilka förändringar har läromedelstexterna genomgått sedan de nya 

styrdokumenten infördes? 

2.1 Disposition: 

Jag kommer att strukturera uppsatsen på följande sätt: 

Först kommer jag att gå igenom de principer och teorier jag använder för att positionera uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter. Därefter kommer dessa utgångspunkter att konkretiseras i en metod där 

jag utvecklar ett antal begrepp och analysverktyg som kommer att ligga till grund för textanalysen av 

mitt material. På detta följer en genomgång av relevant tidigare forskning som gjorts på området 

med fokus mot litteraturlegitimering, styrdokumentsanalys och läromedelsforskning.  

Uppsatsens textanalys är sedan tvådelad. Först kommer jag att analysera styrdokumenten och därpå 

följer analysen av läromedel. Eftersom en del av mitt syfte att försöka utröna hur läromedlen så att 

säga vidarebefordrar styrdokumentens intentioner blir det logiskt att alltså förlägga analysen av 

styrdokumenten först så att resultat av denna kan bidra med kontextualiseringar till 

läromedelsanalysen.  Undersökningen är således hierarkiskt vertikalt uppbyggd, först studeras 

förändringar i skolans uppdaterade styrdokument och sedan undersöker jag om och på vilket sätt 

förändringar i styrdokumenten kan spåras i ett antal läromedelstexter. 

Efter analyserna kommer jag i ett avslutande kapitel att försöka knyta samman analysernas resultat i 

en diskussion där några gemensamma drag och skillnader kommer att presenteras.  
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3. Teoretiskt ramverk och metod: 

Uppsatsen ansluter sig till en tradition av poststrukturalistisk och samhällskonstruktivistisk 

teoribildning där diskursbegreppet har en stark ställning som definierande och förklarande begrepp. 

Notera att jag inte kommer att genomföra någon diskursanalys i någon egentlig mening. Snarast 

fungerar diskurser i min uppsats som en teoretisk utgångspunkt ur vilken mina metodologiska 

principer och min analys speglas mot. 

Både strukturalismen och poststrukturalismen kan sägas utgå ifrån Saussures teorier om språket som 

system. Systemet kallade han för langue och varje yttrande (i bemärkelsen text) för parole. Det är de 

generella mönstren i langue-systemet som är intressant att studera enligt Saussure eftersom dessa 

mönster är det som formar vår förmåga till och därmed möjliggör vår kommunikation. 

Poststrukturalismen går vidare genom att frigöra sig från kontexten ytterligare genom att fokusera 

på språket som ”fritt spel” där dess tecken inte är förankrade i vare sig subjektet eller den yttre 

världen. (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 389) 

Detta gäller också för dekonstruktionen, en textanalytisk metod utvecklad av den franska filosofen 

och litteraturvetaren Jacques Derrida. Dekonstruktionen fokuserar på vad som kallas ”sprickor” i 

texten och menar att en analys av dessa svaga punkter, sprickor eller inkonsekvenser som leder fram 

till textens tolkning. Texten kan i Derridas mening aldrig referera till någon yttre verklighet utan 

endast till andra texter. (Alvesson & Sköldberg, 2008 s. 402) 

Då jag vill undersöka texten också i sin kontextuella relation är det inte lämpligt att tillämpa en 

regelrätt poststrukturalistisk teoribildning där denna relation alltså tonas ner. Däremot är det min 

uppfattning att det framförallt inom dekonstruktionen finns en del funktioner att ta fasta på och som 

kommer att spela in i mitt metodbygge, såsom motsättningar och tvetydigheter i texten som kan 

blottläggas genom textanalysen och sedan kontextualiseras.  

Min teoretiska ansats ansluter i viss mån till det som brukar kallas ”läroplansteorin” som behandlar 

relationerna mellan utbildningens konkreta funktioner i relation till de förutsättningar och faktorer 

som formar den, till exempel styrdokument och lagregleringar eller ekonomiska förutsättningar, men 

det kan också vara traditioner och strukturer av mer informell art (Korp, 2006 s. 32-33). 

Ett exempel på ovanstående är förstås vilka föreställningar om litteratur som framkommer i skolans 

styrdokument. De strukturer och konceptioner som kan anses så självklara att vi ofta underlåter att 

reflektera över dem som situerade, kognitiva och språkliga fenomen är vad jag i den här uppsatsen 

menar med en diskurs (Ahrne & Svensson, 2011 s. 150ff). 
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Man kan beskriva den textanalys jag här nedan kommer att utarbeta som en pendelrörelse där 

modellen dekonstruerar och således synliggör förhållandet mellan det explicita och det implicita i 

texters språkhandlingar, samt att dessa förhållanden kontextualiseras mot omgivande företeelser 

som kan tänkas påverka den. Litteraturvetaren Peter-Martin Roeder skriver att politiska, moraliska 

och religiösa förutsättningar alltid finns, implicit eller explicit, bakom alla former av texter, även då 

dessa till exempel i skolan framställs enbart som pedagogiska eller litterära tendenser (Roeder, 1961 

s. 7f). Således är alla texter situerade, eller om man så vill, diskursiva. Genom att problematisera 

texters diskursivitet och kontextuella förutsättningar är det min mening att man kan blottlägga 

implicita strukturer anser jag som annars riskerar att osynliggöras genom texternas explicita 

utformning.  

3.1 Metod: 

Jag ska nu försöka omvandla ovanstående teoretiska utgångspunkter och perspektiv till en 

användbar explicit modell för att analysera mitt material. Modellen består av tre begrepp som 

kommer att utgöra verktyg för analysen. Nedan uppräknade analysverktyg är hämtade från Magnus 

Persson som använt dem i flera studier av liknande karaktär som föreliggande uppsats. (Se Persson, 

2007 s. 20-22) 

Det ska också påpekas att dessa begrepp eller verktyg inte kommer att explicit förekomma som ord i 

analysen i någon större omfattning. Istället fungerar begreppen som ett sätt att upprätthålla de 

perspektiv jag vill förhålla mig till i relation till materialet. Jag har försökt exemplifiera begreppen 

nedan genom att ge exempel på frågor som kan åskådliggöra begreppets konkreta och direkta 

användbarhet på materialet. 

1) Denaturalisering 

Med denaturalisering menas att man försöker analysera vad i en text som ”förutsätts” – alltså vad 

som anses självklart. Genom att problematisera vad som tas för givet i texten kan man skapa 

förutsättningar att förstå och se igenom det som sägs eller skrivs. Detta begrepp är från början taget 

från Derridas dekonstruktion men är mer pragmatiskt och tillåtande. Det handlar alltså om att 

försöka visa på att det som framställs som självklart, naturligt eller enhetligt i själva verket är 

komplext, motsägelsefullt och genomsyrat av mer eller mindre dolda värderingar och intressen. För 

frågan om varför man ska läsa skönlitteratur i skolan gäller detta i högsta grad. De svar som 

utbildningsväsendet ger på denna fråga varken bör eller kan man ta för givna. 
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2) Kontextualisering 

Med kontextualisering menas att man sätter in de fenomen man undersöker i ett större 

sammanhang. Att kontextualisera i bemärkelsen att man genom detta går utanför det givna 

fenomenet och genom att studera differensen fenomenet uppvisar till andra besläktade fenomen är 

en förutsättning för att fenomenet ska kunna förstås och meningsfulla jämförelser kunna göras 

(Asplund, 1979 s. 146). Dessa kontexter kan vara till exempel historiska eller sociala. Har synen på 

legitimeringsfrågan förändrats över tid? Har sätten att motivera läsning sett annorlunda ut i andra 

historiska sammanhang? Finns det något samband mellan sociala hierarkier eller värderingar och hur 

litteraturlegitimeringarna ser ut? Detta är frågor som kan belysas genom att kontextualisera 

materialet.  

3) Självreflexivitet 

Med detta begrepp menas en medvetenhet om och en beredskap för att kritiskt ifrågasätta även sina 

egna antaganden och idéer. Det innebär att man måste försöka tydliggöra för sig själv och andra 

varför man väljer att göra och tolka som man gör. Det innebär att man försöker vara öppen även för 

andra tolkningar och synsätt och inte döljer sina egna perspektiv och värderingar under analysen.  

Min metod är jämförande; jag kommer att utgå från de nya styrdokumenten i min analys och sedan 

relatera mina resultat till Perssons undersökning av de tidigare skrivningarna. I uppsatsens andra steg 

kommer jag att använda resultatet från analysen av styrdokumenten som en ”fond” mot vilken jag 

kan relatera resultaten av min läsning av ett antal läromedel i svenska. Detta utgör det jag kallar för 

kontextualiseringar. Har styrdokumenten haft någon effekt? Kan man se en skillnad mellan 

upplagorna i hur man legitimerar och motiverar litteraturläsning för eleverna? 

Alla legitimeringar av skönlitteratur vilar på en litteratursyn. Men där legitimeringar framträder 

explicit som formella riktlinjer för skolorna att följa, så är litteratursynen implicit, dold bakom 

legitimeringarna genom vilka den verkar. Det blir därför intressant för någon som syftar att 

undersöka den implicita litteratursynen att därmed titta på den explicita litteraturlegitimeringen. 

Genom att blottlägga legitimeringarnas diskursiva intention och funktion kan alltså litteratursynen 

kartläggas. Med litteratursyn menar jag en föreställning om litteraturens ”värde” och ”användning”. 

Denna metod kallar jag denaturalisering. Ett exempel på en litteratursyn kan vi hämta ur 

litteraturprofessorn Harold Blooms bästsäljande bok The Western Canon – The Books and School of 

the Ages (1994). Bloom skriver: 

[…] [A]esthetic choice has always guided every secular aspect of canon formation, but that is a 

difficult argument to maintain at this time when the defense of the literary canon, like the 
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assault against it, has become so heavily politicized. Ideological defenses of the Western Canon 

are as pernicious in regard to aesthetic values as the onslaughts of attackers who seek to 

destroy the Canon or “open it up,” as they proclaim. Nothing is so essential to the Western 

Canon as its principles of selectivity, which are elitist only to the extent that they are founded 

upon severely artistic criteria. Those who oppose the Canon insist that there is always an 

ideology involved in canon formation; indeed, they go further and speak of the ideology of 

canon formation, suggesting that to make a canon (or to perpetuate over one) is an ideological 

act in itself. (Bloom, 1994 s. 21) 

Bloom går till hård attack mot de som motsätter sig hans litteratursyn, denna grundas om vi läser 

citatet ovan på föreställningen att det finns estetiska litterära värden som är oberoende av en yttre 

(och inre) kontext. Den västerländska kanon är kanon helt enkelt därför att dessa böcker är mest 

kvalitativa menar Bloom. Jag har här medvetet valt ett väldigt explicit exempel på hur en litteratursyn 

kan gestalta sig i en argumenterande text. Vanligare är som sagt att litteratursynen ”gömmer sig” 

bakom olika typer av argument för skönlitteratur och läsning. Det är dessa implicita strukturer jag ska 

försöka undersöka. 

3.2 Material:  

Med styrdokument (jag kommer synonymt och omväxlande att använda begreppen styrdokument 

och skrivningar) menas i undersökningen läroplaner och kursplaner för grundskolan och 

gymnasieskolan samt de kommentarer skolverket ger ut för att förtydliga och underlätta lärarnas 

tolkning av dokumenten. Jag fokuserar på grundskolans senare år (årskurs 7-9) samt gymnasieskolans 

skrivningar.  

Styrdokumenten är skrivna av människor och har tillkommit i en social miljö samt under påverkan av 

grupper och politiska värderingar. Bakom styrdokumenten finns alltid en historisk, social, politisk, 

kulturell och pedagogisk kontext och vissa föreställningar i relation till dessa kontexter. På detta plan 

fungerar styrdokumenten som ett slags dominerande ideologi, statens övergripande funktion som 

garant för skolväsendets ideologiska bas, men dokumenten omtolkas ständigt och blir vid 

omskrivningar i realiteten framskrivna genom en rad ”förhandlingskompromisser” – olika sociala 

krafter kämpar diskursivt om dokumenten som så att säga ”tvingar fram” dokumenten i ständig 

förhandling. (T. Englund, 2005 s. 153) Detta kan låta självklart men jag anser att det är värt att 

poängtera det inledningsvis eftersom det finns en risk att dokumenten betraktas som så att säga 

självskrivna. För mina syften blir det väsentligt att försöka kika mellan raderna för att få en bild av 

hur författarna tänker och vilka budskap, explicita och implicita, som ges av gällande styrdokumenten 

samt hur dokumenten resonerar kring litteraturläsning. 
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Jag studerar delvis alltså litteratursyn på en utbildningspolitisk nivå. Legitimeringar kommer uppifrån, 

som en auktoritativ diskurs där en överordnad litteratursyn slås fast; i det här fallet från staten via 

Skolverket. Lärare tolkar sedan denna diskurs och förhåller sig till den i olika hög grad i sin 

undervisning. Detta innebär att jag inte fokuserar på eller anser mig kunna dra några långtgående 

slutsatser vad gäller det praktiska litteraturstudium som bedrivs vid landets skolor. (jmf. Persson, 

2007 s. 13-16) 

Det bör också understrykas att när jag i uppsatsen skriver de tidigare styrdokumenten är det 

styrdokumenten från 1994 som åsyftas. (Då det är dessa som Persson i allt väsentligt studerar.) I den 

händelse andra skrivningar åsyftas kommer jag att skriva detta explicit. 

Liksom styrdokumenten är förstås också läromedelstexter situerade. Vad gäller dessa texter är det 

dock rimligt att anta att dessa texter har färre författare och dessutom har mindre insyn i vad som 

skrivs. Ett läromedel är oftast författat av en eller flera personer. Vanligt är att dessa författare är, 

eller har varit, verksamma i skolan och texternas karaktär speglar förstås detta. Detta gör inte 

texternas framställningsprocess mindre komplex att analysera men begreppsapparaten måste alltså 

justeras och anpassas till en ny kontextuell ram. Läromedelstexten ligger sannolikt längre från direkta 

politiska hänsynstaganden. Där jag i min analys av styrdokumenten alltså ligger nära 

utbildningspolitiken, befinner sig läromedelstexten närmare klassrummet.  

Jag kommer att använda mig av två olika läromedel i svenska för gymnasiet. Bägge läromedel har 

nyligen kommit ut i nya upplagor efter att de nya styrdokumenten har trätt i kraft. Jag kommer att 

använda mig av två utgåvor av varje läromedel. Dels den senaste uppdaterade upplagan och dels den 

näst senast föreliggande. Detta kommer att möjliggöra kontextualiseringar mellan upplagorna i syfta 

att försöka studera hur läromedelstexterna har förändrats sedan de nya styrdokumenten.  

Läromedlen jag studerar är Ekengrens svenska i upplagorna från 2004 och 2011 samt Svenska 

Timmar från 1999 och 2011.  

Materialet kan inte anses utgöra något generaliserbart empiriskt material. Detta ser jag dock inte 

som problematiskt med hänvisning till studiens poststrukturella utgångspunkter. Sett från ett annat 

perspektiv är materialet dessutom ganska heltäckande, när jag skriver detta är dessa två läromedel 

de enda som har utkommit i nya utgåvor efter de nya styrdokumenten.  

Min studie kan förhoppningsvis bidra till en större förståelse för hur läromedelsförfattare kan tänkas 

resonera kring införandet av nya kursplaner och därmed bidra till förståelse för hur svenskämnets 

litteratur-diskurs konstrueras. Detta kan också anses vara det som motiverar kvalitativa 

undersökningar av föreliggande art. Att ett material inte är generaliserbart till större teoribyggen 
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betyder inte att studien inte kan producera intressanta och relevanta resultat som bidrar till en ökad 

förståelse för det undersökta fenomenet. 

3.3 Begreppet kanon: 

Då begreppet kanon kommer att figurera i undersökningen, och begreppet inte med självklarhet har 

samma betydelse i alla sammanhang anser jag det motiverat att kortfattat gå igenom 

kanonbegreppets historik och hur detta begrepp kommer att användas i min studie.  

Kanons etymologi är ett lån från grekiskan som i sin tur lånat ordet från semitiska språk. 

Grundbetydelser är ”norm”, ”måttstock” samt ”fulländad gestalt” (Brink, 2006 s. 13). Begreppet 

användes inom religionsvetenskapen redan under medeltiden, där apokryferna ansågs ha dunklare 

ursprung än de kanoniska, bibliska texterna. Den katolska kyrkan tillämpade filologiska och historiska 

kriterier vid fastställande av kanon. Den protestantiska kyrkan betonade längre fram inte längre 

dessa kriterier utan skapade sin kanon genom att bedöma texters moraliska nyttoaspekter, de texter 

som var mest värdefulla för att bygga upp den rätta tron (Brink, 2006 s. 14). Dagens bibel är 

resultatet av en betydligt större mängd texter som minskats ner och reducerats till de texter vi idag 

känner som bibeln, texterna är kanoniserade (Bergsten & Elleström, 2004 s. 31). 

Man kan intressant nog se liknande skillnader i dagens användning av kanonbegreppet. Harold 

Bloom argumenterar för kanon som något fastlagt orörligt och som helt saknar andra värden än det 

sublima. (Bloom, 1994 s. 30-31) Andra framhäver istället avsikten med kanon, och framhåller då dess 

(diskursiva) roll som nationell fostrare och som ingång till en kulturell gemenskap.  

När litteraturvetare idag använder begreppet kanon är det alltså fråga om en metaforisk användning 

av den religionsvetenskapliga termen. I Litteraturhistoriens grundbegrepp skriver Staffan Bergsten att 

kanon ”innebär i sin vidare mening en samling texter som bildar den allmänt accepterade stommen i 

en viss skrifttradition. Den litteraturhistoriska kanon består av de diktverk vilka oberoende av 

enskilda läsares tycke och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av 

bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare” (Bergsten & Elleström, 2004 s. 31). 

Boel Englund lyfter i sin avhandling Skolans tal om litteratur (1997) fram hur begreppet kanon 

utvecklats sedan 1920-talets Sverige. Englund menar att på 20-talet var kanon i betydelsen av ett 

kulturellt arv något självklart och något som man som läsare var delaktig i. Att man ärver sina 

förfäders litteratur var något självklart eftersom man uppfattade sig själv som en del av 

kulturproduktionen. När Englund sedan studerar hur begreppet framträder 60 år senare finner hon 

att själva ärvandet inte längre är självklart. Därför har kanon blivit något som står utanför individen. 
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Det är något självständigt som måste försvaras och bevaras, eller motsatsen, det är något som 

behöver motarbetas och demonteras (B. Englund, 1997 s. 287-288). 

Bengt-Göran Martinsson (1989) undersöker skolkanon under senare delen av 1800-talet och fram till 

mitten av 1900-talet. Han finner att även om kanon i sig förefaller stabil med ett antal författare som 

alltid ingår så är frågan om varför de ingår inte lika stabil. Legitimeringarna har alltså skiftat. 

Martinsson identifierar tre olika hållningar som varit verksamma under de studerade åren: nationell 

idealism, kulturhistorisk empirism, och den författarinriktade individualismen. I den nationella 

idealismen ska litteraturen bidra till fostrandet av elever till goda medborgare i nationalstaten. 

Författaren uppfattas som en profet där texterna framställer en idealiserad värld, så som den borde 

vara, snarare än hur den verkligen är. Den kulturhistoriska empirismen betraktade snarare 

litteraturen som en produkt av sin tid och sin miljö, därmed anses den också spegla verkligheten och 

inte som tidigare en idealiserad bild av hur det borde vara. I den författarinriktade individualismen 

riktas istället fokus mot hur författaren skildrar psykologiska och allmänmänskliga kvaliteter. 

Författaren blir tolkaren av människans förutsättningar och existentiella villkor (Martinsson, 1989 s. 

140ff). 

Jag kommer inte i min undersökning att företräda någon egen uppfattning om kanon utan jag 

kommer istället mot bakgrund av ovanstående beskrivning av kanons utveckling och betydelser 

försöka se vilken eller snarare vilka uppfattningar om kanons betydelse som företräds och framträder 

i styrdokumenten och läromedlen.   
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4. Tidigare forskning: 

4.1 Litteraturens legitimering i svensk skola – en kort historik 

Persson beskriver ingående i två studier hur myten om den goda litteraturen skrivs fram i 

styrdokumenten. Det handlar om ett antagande att all litteraturläsning leder fram till något gott och 

utvecklar goda sidor hos läsaren i en slags tänkt allmän gemenskap med en uppsättning moraliska 

normer vi alla delar (Persson, 2007 s. 133). Problemet med detta synsätt är att det riskerar att 

osynliggöra vilka olika strukturer och maktförhållanden som ligger bakom det vi tar för givet.  

Persson utgår från sex olika distinkta frågeställningar i syfte att blottlägga de diskursiva strukturer i 

styrdokumenten som talar om litteratur. Typologin ger i Perssons undersökning ett resultat där 11 

olika legitimeringar för litteraturläsning identifieras i styrdokumenten.  Nedan följer ett referat, i 

punktform, av Perssons resultat av studien över de tidigare styrdokumenten från 1994.  

Enligt studien har litteraturen följande effekter: 

1) ger upplevelser 

2) ger kunskap 

3) är språkutvecklande 

4) utvecklar och stärker den personliga identiteten 

5) stärker den kulturella identiteten 

6) ger förtrogenhet med kulturarvet 

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

8) främjar goda läsvanor 

9) motverkar odemokratiska värderingar och  

10) skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever 

11) ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi – och sådana 

kunskaper gör eleven till en bättre läsare. 

Det vi idag förknippar med litteraturläsning i skolan är långt ifrån något som varit självklart genom 

historien. Istället ser vi att en historisk genomgång av litteraturläsningens legitimering presenterar en 

mångfald av olika legitimeringar som har används i skolan (Persson, 2007 s. 115). 

Fram till mitten av 1800-talet hade litteratur på modersmålet ingen självklar plats i undervisningen. 

Istället läste man latinska verk. Vid 1800-talets slut talades det om ”ett folk, ett språk, en litteratur”. I 

den kontexten blir det också skenbart enkelt att motivera både vad som skulle läsas i skolan, och 

varför. Det handlade om nationell fostran av medborgarna, vilka sågs som en homogen grupp. 

Undervisningen syftade till att eleverna skulle utveckla en skolad smak och ”[…] avlägsna sig från den 

naturgivna råheten, drifterna, passionerna, det låga" (Thavenius, 1991 s. 43). 
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Genom svenskundervisningens historia har också argumentet om läsningens 

personlighetsutvecklande förmåga lyfts fram. Genom skönlitterära erfarenheter antas människor bli 

mer vidsynta och nyanserade, kanske också mer reflekterande kring begrepp som identitet och kultur 

(Årheim, 2009 s. 68). Jan Thavenius, citerad i Persson, skriver att föreställningen om litteraturens 

”automatiskt” goda verkningar på eleverna har funnits mycket länge i styrdokumenten och att detta 

hindrat eller osynliggjort en fruktbar diskussion om hur och varför eleverna bör läsa (Thavenius 1991 

i Persson, 2007 s. 117) 

Vi kan alltså konstatera att frågan om litteraturen inte är ny i skolans styrdokument och att en mängd 

olika strategier kan och har tillämpats för att förklara varför man läser, och vad som bör läsas.  

4.2 Kultur och myter i styrdokumenten: 

I följande kapitel kommer jag att försöka sammanfatta och diskutera begreppet kultur såsom det 

framträder i styrdokumenten i Perssons undersökning. 

Ett framträdande resultat av Perssons läsning av kursplanerna för den svenska skolan återfinns i hans 

problematisering av styrdokumentens användande av ordet kultur. Kultur, menar Persson, måste 

förstås som en transaktion mellan två olika grupper i ett samhälle. Det kan inte finnas någon grupp 

som har en kultur alldeles av egen kraft. Kulturbegreppet blir användbart först i mötet med en annan 

kultur som kan betraktas som annorlunda. Persson hänvisar till statsvetaren Fredric Jameson som 

skriver att: ”This is to say that no group ”has” a culture a by itself: culture is the nimbus perceived by 

one group when it comes into contact with and observes another one.” (Jameson 1993 i Persson, 2007 

s. 34) 

Magnus Persson ger en kort inledande precisering i relation till sin läsning av skolans läroplaner där 

han beskriver framväxten begreppet kultur som i läroplanerna ökat med nästan exponentiell hastighet. 

I sin studie av läroplanerna identifierar Persson inte mindre än 50 olika varianter och 

sammansättningar av ordet kultur (Persson, 2007 s. 47). Kursplaner i samtliga ämnen innehåller ordet 

kultur i någon form. Detta är ett exempel från skolans värld på hur det akademiska begreppet den 

kulturella vändningen kan beskrivas. Det rör sig alltså om ett slags radikal vidgning av kulturbegreppet. 

Identitetspolitiken innebär en förskjutning av den politiska tyngdpunkten från frågor om klasstruktur 

till frågor om etnicitet och etniska minoriteter (Persson, 2007 s. 48).1 I denna diskurs (eller om man så 

vill, kamp) blir begreppet kultur viktigt genom att man med dess hjälp kan markera olikheter och 

likheter och samtidigt peka på ojämlikheter i samhället. Här får ett utvidgat kulturbegrepp betydelse 

                                                           
1 Perssons resonemang är delvis en tolkning av Nancy Frasers (2003) studie om politisk fördelningspolitik. 
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för vår uppfattning och konkretisering av samhället. Om allt är kultur (vilket det förefaller som att 

styrdokumenten utgår ifrån) blir kultur därmed också logiskt ett sätt för grupper i samhället att förstå 

andra grupper på. Begreppet kultur utgår därmed alltid från en tanke om ”de andra”. Inte ens det 

bredaste antropologiska kulturbegrepp kan komma ifrån en oundviklig hierarkisering. Tony Bennet 

benämner detta som en strategisk normativitet (Bennet, 1998 s. 91). Den goda mångfalden i 

styrdokumenten är ett sådant exempel enligt Persson. Mångfald är alltså per definition någonting 

gott i kursplanerna men häri ligger alltså också den implicita föreställningen att alla inte förstått detta 

ännu. Motståndare till mångkulturen måste omvändas och förädlas (Persson, 2007 s. 55-60). Detta 

synsätt finns så att säga ”dolt” i skolans styrdokument men lyfts inte fram. Perssons studie av 

styrdokumenten visar att olika kulturer alltid möts. Det finns emellertid aldrig någon konfrontation 

eller något problematiskt i detta möte mellan kulturer i läroplanen. Det är alltid intressant och 

givande.  Persson skriver att problemet med att tolka alla former av möten mellan kulturer som 

något inneboende gott är att detta kan leda till ren formalism: Om det verkligen varit så att den 

kulturella mångfalden alltid är berikande hade det väl knappast funnits ett så stort behov att 

undervisa om detta. Det finns en mängd kulturella former och praktiker som omöjligt kan betraktas 

som önskvärda eller goda. Vi kan ju exempelvis se olika former av rasism som ett kulturellt utövande 

med en mångfald av kulturella förtecken och traditioner. Persson frågar alltså om allt som är 

”kulturellt” verkligen förtjänar vår respekt? (Persson, 2007 s. 57). 

4.3 Läromedelsforskning: 

Läromedelsforskningen i Sverige är relativt omfattande och jag har på mitt begränsade utrymme 

endast plats för ett antal nedslag i den pågående och levande forskningsdebatten.  

Sten-Olof Ullström har i en studie undersökt hur uppgiftskulturen i gymnasieskolan ser ut genom en 

studie av nio olika läromedelspaket. Denna studie är relevant för min undersökning då han delvis 

använder sig av samma källmaterial (fast då endast i den tidigare upplagan) som jag avser göra. 

Dessutom problematiserar Ullström läromedlen genom en jämförelse med styrdokumentens 

intentioner, något som gör att jag i min tur kan relatera mina resultat från de nyare upplagorna till 

Ullström. Ullström påpekar att det till stor del saknas kunskap i svensk skolforskning om hur 

läromedel används i skolmiljön och dess funktion som pedagogisk text. (Ullström, 2009 s. 119) I det 

hänseendet kan min studie knappast komma att öka kunskapen då jag inte studerar hur läromedlen 

används i skolan.  

Ullström inleder sin studie med en utmärkt svensk läromedelshistorik. Jag kommer nedan att göra en 

kort sammanfattning då den historiska bakgrunden kan vara viktig att ha med sig in i analysen.  
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Den moderna läroboken är en uppfinning av det senaste seklet. Standard från 1800-talets mitt var 

två läromedel i litteratur, en antologi och en litteraturhistorisk lärobok. Detta förändras sedan under 

1960- och -70-talen med införandet av läromedelspaket. Dessa paket är uppbyggda med fler (och 

enligt Ullström också ökande) volymer, lärobok, antologi, studiebok eller uppgiftsbok, särskilda 

special läromedel för exempelvis dramatik osv. Dessa paket tillkom i en tid av stor förändring i 

skolan. Det parallella skolsystemet avskaffades och gymnasieskolans upptagning utökades drastiskt. 

Innehållsligt genomfördes stora förändringar av kursplanerna, inte minst i svenska. Stoffet breddades 

så mycket att det av många lärare uppfattades som vagt och otydligt. I detta skeende kan det tänkas 

att läromedelspaketen tjänade till att skapa en viss systematisk ordning i stoffet och underlätta 

överblicken för läraren. (Ullström, 2009 s. 120-121) 

Dessa läromedelspaket är fortfarande de vanligaste på den svenska marknaden.  Läromedlen vill 

många gånger också agera som uttolkare av styrdokumenten, vilket alltså skulle garantera en 

undervisning som står väl i samklang med skrivningarna. Läromedlen kommer därmed att fylla ett 

slags ”filtrerande funktion” mellan styrdokumenten och klassrumsnivån. skriver Ullström (2009 s. 

121) som också påpekar att forskningen tyder på att läroböcker är det verktyg som mest påtagligt 

och direkt, mer än de officiellt reglerande styrdokumenten, påverkar undervisningen. ( s. 122)  

Perssons studie omfattar även ett antal läromedel för gymnasieskolan och högstadiet. Persson 

menar att man i grova drag kan säga att läromedlen arbetar med samma legitimeringar som 

styrdokumenten och att därmed även läromedlens legitimeringar är explicita, svaga, positivt 

formulerade och individualistiskt präglade.  (Persson, 2007 s. 156) 

Ett par nya legitimeringar framkommer i Perssons genomgång, litteraturen som bärare av 

samhällskritik får större utrymme i läromedel än i de gamla styrdokumenten. Att litteraturens 

samhällskritiska funktioner lyfts fram som ett direkt skäl att ägna sig åt litteraturstudier är nytt och 

förekommer inte vid Perssons genomgång av styrdokumenten.  (Persson, 2007 s. 162) 

Stor vikt lägger Persson vid att beskriva den tydliga uppdelningen mellan ett ”högre” och ett ”lägre” 

svenskämne, en tanke som framkommer tydligt i läromedlen. Persson noterar att 

läromedelsförfattarna lägger stor vikt vid att framhäva sina urvalsprinciper för vilken litteratur 

eleverna får ta del av, på A-kursen (gymnasiet) men när B-kursens textval behandlas så lyfter 

författarna genomgående fram ”naturaliserade” argument som tillhörighet till kulturarvet och 

kvalitet, något som sedan inte byggs ut med resonerande argument, exempelvis om vad kvalitet är 

osv. ”Du får ett urval av de främsta texterna”. (Persson, 2007 s. 165) (Jämför också med mitt 

resonemang kring Bloom ovan.) 
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Ett annat exempel på uppdelningen i ett högre och ett lägre svenskämne är, påpekar Persson att 

flera av läromedlen direkt marknadsför sig mot olika program på gymnasiet. Perssons studie visar att 

de böcker som riktar sig speciellt mot de studieförberedande programmen är mer traditionella i sin 

syn på svenskämnet, ju högre svenskämne man vill åstadkomma i sitt läromedel desto mer fokuserar 

författarna på att skriva fram kunskap om och i litteratur som väsentligt. Omvänt fokuserar de 

läromedel som säger sig var särskilt lämpade för till exempel det individuella programmet snarare på 

färdighetsträning medan kulturarv och litteraturhistoria tonas ner. (Persson, 2007 s. 166) 

Persson noterar också att det i vissa läromedel förekommer att man ”döljer” legitimeringar för 

eleverna genom att de endast presenteras i lärarhandledningen. Detta skapar en diskrepans som 

tydliggör vissa intressanta aspekter vilket Persson påpekar. När eleverna själva inte får ta del av de 

legitimeringar och syften som ligger bakom den (litteratur)undervisning de får sig till livs kan vi 

onekligen tala om läsningens disciplinerande funktion. Med hjälp av litteraturen och läsning 

omformar vi människor (elever) till empatiska och toleranta individer, och, vilket är det mest 

intressanta, detta görs utan att dessa individer behöver eller ens ges tillfälle att samtycka.  
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5. Legitimeringar i styrdokumenten: 

5.1 Allmänt om de nya styrdokumenten: 

De nya styrdokumenten skiljer sig, främst på gymnasienivå, delvis från tidigare skrivningar. Den mest 

genomgripande förändringen för gymnasieskolan är övergången från kursplaner till ämnesplaner. 

Läroplanerna för skolan har inte genomgått samma omfattande revidering. En uttalad strategi för de 

nya ämnesplanerna har varit att de inte ska upprepa informationen från läroplanen 

(Gymnasieutredningen, 2008 s. 578). I tidigare styrdokument har samma text förekommit både i 

kursplaner och i läroplanen. I och med detta så är ämnesplanerna mer kortfattade och 

koncentrerade än de gamla kursplanerna. 

Ämnesplanerna är utformade så att de delas av alla kurser inom ämnet. Det finns alltså inte en 

separat ämnesplan för exempelvis Svenska 1 utan alla delar samma inledande kommentarer om hur 

ämnet svenska ska uppfattas. Efter detta följer en uppräkning av ett antal mål som eleven ska uppnå. 

Däremot har varje kurs inom ämnet ett angivet ”centralt innehåll” där man i punktform beskriver mål 

som eleven ska tillgodoräkna sig. Det går således att se det centrala innehållet i varje kurs som en 

specificering av de delar av målen som ställts upp i den inledande ämnesbeskrivningen. 

Grundskolan har fortfarande kursplaner men även dessa är omarbetade med den uttalade 

intentionen att konkretisera och komprimera materialet. 

Under rubriken ”Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

följande” sätter ämnesplanen upp nio mål som studenterna ska utveckla genom svenskämnet. Målen 

med litterär inriktning hålls åtskilda från de mål som handlar om kommunikation och uttrycksmedel. 

Mål 1-3 handlar om språk- och skrivutveckling såväl som utvecklande av muntlig 

argumentationsteknik. Mål nr 4-7 handlar om litteratur medan mål nr 8-9 handlar återigen om språk 

(Skolverket, 2011g s. 3). Vi kan alltså konstatera att det fortfarande görs en uppdelning mellan de mål 

som har med språkutveckling att göra och de som rör studiet av litteratur. Som vi såg i Perssons 

undersökning förefaller detta ha varit modellen för styrdokumenten under en längre tid.  

Det bör i och med de nya skrivningarnas något mer konkreta utformning finnas något mindre 

tolkningsutrymme för läraren att genom att läsa kursplanen ”taktiskt” i syfte att därigenom skapa en 

legitimitet åt sin egen ämnessyn genom att koda nyckelbegrepp ex kulturarv. ( Jmf. Persson, 2007 s. 

142) 
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5.2 Kulturbegreppet i styrdokumenten: 

I kommentarerna till kursplanen i svenska för grundskolan diskuterar kursplansförfattarna skillnaden 

mellan de tidigare och de nya kursplanerna: 

Kursplanerevideringen innebär ingen genomgripande förändring i synen på ämnet svenska i 
jämförelse med den tidigare kursplanen. Språket och litteraturen betonas fortfarande i hög 
grad, liksom inriktningen mot språkets kommunikativa aspekter och elevernas 
identitetsutveckling.  

I den tidigare kursplanen betonas demokratiska aspekter av svenskämnet såsom genus och 
”förståelse för människor med olika kulturell bakgrund”. Sådana skrivningar finns inte kvar. De 
återfinns istället i läroplanens övergripande mål och är därmed hela skolans ansvar. […] 

Användningen av kulturbegreppet har tonats ner eftersom det är komplext och riskerar att bli 
otydligt. Ett exempel på hur kulturbegreppet har förändrats är att det i den tidigare kursplanen 
stod att svenskämnet syftar till att ”stärka elevernas identitet och förståelse för människor med 
olika kulturell bakgrund”. Samma sak beskrivs i den nya kursplanen som att eleverna ska ges 
förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. 
De kunskaper som ämnet ska ge eleverna är alltså desamma, men utvecklingen och 
användningen av olika begrepp har förändrats över tid och kursplanen har anpassats till detta. 
(Skolverket, 2011a s. 6) 

Att kulturbegreppet är nedtonat i de nya skrivningarna råder det ingen tvekan om. Det betyder dock 

inte att det är helt frånvarande i texterna. Vilken funktion får då detta ”nedtonade” kulturbegrepp i 

relation till Perssons iakttagelser? 

I kommentarerna till ämnet religionskunskap i den nya gymnasieskolan sägs att ”[Eleverna] ska ges 

möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och 

därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” (Skolverket, 2011b s. 3). 

I Kapitel 1 i läroplanen ”Skolans värdegrund och uppgifter” poängteras att ”medvetenhet om det 

egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingsgrunder.” Skolan ska också bidra till att ”elever får en identitet som kan 

relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det 

globala” (Skolverket, 2011f s. 5). Man har också infört ett ”internationellt perspektiv” i läroplanen där 

eleverna ska utforska sina och andras kulturgränser. Detta perspektiv ska: ”[…] [B]idra till att utveckla 

elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet”(Skolverket, 2011f s. 7). 

Under ”Övergripande mål och riktlinjer” skriver läroplanen dock att ”[Eleven] har kunskap om och 

insikt i centrala delar av det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet” (Skolverket, 2011f s. 

10). I de explicita målen är det därmed endast det västerländska kulturarvet som fokuseras vilket 

förstås minskar anslaget i under kapitel 1. Den ”gräns” för kulturarvet som Persson noterat i lpf 94, 

där det trots ohämmat tal om kulturell mångfald förefaller som om kunskap om kulturarvet 

fortfarande gäller endast det svenska och det västerländska (Persson, 2012 s. 18). 
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Det är onekligen problematiskt att på detta sätt i styrdokumenten inledningsvis ge en bild av att det 

är en global gemenskap som eleven ska kunna relatera till när det i själva verket är uteslutande en 

förtrogenhet med det västerländska kulturarvet som premieras i betygskriterier och mål. Detta är ett 

exempel på hur en naturalisering kan manifesteras i styrdokumenten och som kan vara svår att få syn 

på utan att man genomför en analys av skrivningen och därmed denaturaliserar materialet för att 

blottlägga den dolda diskursen bakom. 

Det tycks också finnas en viss ambivalens kring vilket kulturarv som egentligen är vårt. Notera den 

dikotomiska uppdelningen i följande stycke: ”En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor 

och värderingsgrunder.” (Skolverket, 2011f s. 5) 

Trots att vi alltså lever i ett ”mångkulturellt” samhälle finns det alltså ett gemensamt kulturarv vi alla 

delar. Och de som inte delar detta är de andra. Persson har beskrivit förekomsten av de andra i de 

tidigare styrdokumenten som något spöklikt (Persson, 2007 s. 43). Vilka är dessa andra? De delar 

uppenbarligen inte våra villkor och värderingsgrunder. 

Jag anser att mycket av det Perssons såg som problematiskt rörande bruket av begreppet kultur och 

kulturarv i styrdokumenten fortfarande föreligger i de nya skrivningarna, trots att själva begreppet är 

nedtonat. Att styrdokumenten alltid lyfter fram det mångkulturella som något positivt och 

kulturmöten som berikande ger fortfarande känslan av att skrivningen i vissa delar är utopisk. Det 

görs också en tydlig uppdelning mellan det normativa, överordnade, alltså det gemensamma 

kulturarvet och andra värderingar och kulturarv som ställs i motsatsförhållande till det egna, vilket ju 

knappast kan anses skapa någon gemensamhet alls. Vad det gemensamma kulturarvet består av 

nämns inte.  Bennets strategiska normativitet (se ovan kap 3.2) kvarstår alltså trots att 

kulturbegreppens omfattning minskats.  

5.3 Myten om den goda litteraturen: 

I kommentarerna till ämnesplanen i svenska som andraspråk förekommer följande citat: 

Skönlitteraturen ska också belysa allmänmänskliga teman, dvs. teman som människor kan 
identifiera sig med oberoende av tid och rum. Existentiella frågor om liv och död, kärlek och 
relationer, sorg, utanförskap eller godhetens och ondskans natur är exempel på ämnen som 
handlar om hur det är att leva – och den erfarenheten delar vi alla. Att lyfta fram dessa och 
andra allmänmänskliga teman bidrar till en förståelse för att likheterna mellan människor är 
större än skillnaderna. (Skolverket, 2011d s. 3) 

Läsningens personlighetsutvecklande förmåga lyfts fram. Genom skönlitterära erfarenheter antas 

människor bli mer vidsynta och nyanserade, kanske också mer reflekterande kring begrepp som 

identitet och kultur. Detta argument har, som tidigare påpekats, gamla anor i styrdokumenten 
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(Årheim, 2009 s. 68). Man kan onekligen fråga sig om verkligen all litteratur har den här förmågan? 

Och kanske framförallt om den automatiskt har den här förmågan utan krav på vidare undervisning 

om till exempel kritiskt tänkande och skönlitteraturens politiska dimensioner och förutsättningar. Vi 

kan här se ett exempel på myten om den goda litteraturen och dess förmåga att skapa goda 

människor. Detta synsätt får anses vara ifrågasatt från flera håll (Persson, 2012 s. 128, 190). 

Styrdokumenten ger inte någon vägledning kring vilka verk som ska läsas av eleverna mer än att en 

del av dem ska vara ”centrala verk”. Tvärtom skrivs det explicit att ”[v]al av skönlitterära verk och 

författarskap som studeras hör till det pedagogiska frirummet” (Skolverket, 2011c). Däremot är det 

inte orimligt att läsa in ett ”kanoniskt” tänkande i styrdokumenten här.  

Persson citerar Kathleen McCormick: ”Tron på att litterära texter bär på eviga sanningar är tveklöst 

en del av de flesta studenters litterära repertoarer; den är produkten av ett dominerande antagande 

i deras litteraturundervisning.” (McCormick 1994 i Persson, 2012 s. 83) Vi kan tydligt se myten om 

litteraturens inneboende godhet uttryckas i styrdokumenten. 

Värda att kommentera anser jag också de exempel på det ”allmänmänskliga” som förekommer i 

texten. Det är påfallande vaga och opolitiserade exempel som lyfts fram: kärlek och relationer, sorg, 

godhetens och ondskans natur. Man kan återigen fråga sig, vilken litteratur har denna förmåga? Och 

bidrar läsningen i så fall alltid till förståelse för det allmänmänskliga? Kunde man inte tänka sig att 

litteraturen också kunde leda till kritik mot det allmänmänskliga begreppet? Eller kanske förkastande 

av det allmänmänskliga? Poängen här är inte att jag försöker kritisera det allmänmänskliga utan att 

litteraturens förmåga att leverera den behandlas okritiskt i styrdokumenten. Det framhålls som en 

självklarhet att litteraturens goda sidor är de som kommer eleverna till godo vid läsningen. Dessutom 

bygger resonemanget på antagandet att det finns en slags gemensam mänsklig uppsättning av 

normer och moraliska egenskaper. Alla delar den allmänmänskliga upplevelsen, oavsett tidigare 

erfarenheter, bara man läser. (Se också Persson, 2012 s. 28f samt SOU 2012:65, 2012 s. 32) Med den 

här logiken behövs det egentligen inte heller något kritiskt förhållningssätt till litteraturen. Beakta 

följande citat ur betygskriterierna för kursen Svenska 1 i ämnesplanen för svenska: 

Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter 
som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss 
säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.  

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella 
skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med 
hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt 
redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman 
och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med 
utgångspunkt i berättandet. (Skolverket, 2011g s. 10) 
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Notera den strikta uppdelningen mellan texter och skönlitteratur. Det är talande att texter ska läsas 

kritiskt medan detta inte nämns för det skönlitterära studiet som inte heller behöver värderas så som 

texterna. I styrdokumenten görs skillnad mellan texter, som anses vara sakprosa eller informerande 

texter som inte primärt är estetiska, och skönlitteratur som inte definieras men som analogt utifrån 

ovanstående definition kan definieras som texter med ett primärt estetiskt syfte (Skolverket, 2011c s. 

3). Detta kan ses som problematiskt om det får konsekvensen att man bortser från skönlitteraturens 

politiska och samhällskritiska aspekter. Jag anser att styrdokumenten undviker att se skönlitteraturen 

som politisk och läsning som en politisk handling och därigenom alltså inte heller lär eleverna att 

behandla litteraturen kritiskt. Detta framstår som typiskt för styrdokumenten och är även 

framträdande i Perssons studie av de tidigare skrivningarna (Persson, 2007). Termen demokrati 

förekommer inte en enda gång i ämnesplanen för svenska eller för svenska som andraspråk. 

För att nyansera bilden ska det dock påpekas att det finns tecken på en vilja att lyfta fram en 

politiserande kontext för skönlitteraturen i styrdokumenten, främst på gymnasiet. Ämnesplanen i 

svenska lyder: 

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur 
och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 
andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 
eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket, 2011g s. 1) 

I redogörelsen förklarar eleven översiktligt hur författarna och verken har påverkats av sin 
samhälleliga, kulturella och estetiska ram, samt ger exempel på hur författare och verk har 
påverkat den samhälleliga och estetiska utvecklingen. (Skolverket, 2011g s. 4) 

Vi kan notera att styrdokumenten ovan öppnar för att litteraturen ska utmana eleverna och 

introducera dem till nya perspektiv. De ska dessutom på gymnasiet lära sig något om hur 

skönlitteraturen har påverkat samhällsutvecklingen. I en närmare granskning av dokumenten 

förefaller detta dock inte betonas särskilt starkt, framförallt inte i jämförelse med vad jag uppfattar 

som skrivningarnas självklara syn på litteraturens förmåga att skapa förståelse och personlig 

utveckling. Möjligen är det ändå en öppning för litteraturens politiska och samhälleliga potential 

jämfört med de tidigare skrivningarna. 

Att litteraturen fortfarande ses som bärare av nationella och kulturella värderingar blir tydligt om vi 

tittar i ämnesplanen i svenska som andraspråk: ”Läsning av och samtal om modern skönlitteratur 

författad av såväl kvinnor som män som ger inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och 

svenska referensramar.” (Skolverket, 2011h s. 3) Litteraturen blir både sammansvetsande och 

särskiljande. Genom att läsa modern skönlitteratur får man alltså enligt kursplanen kunskap om 

svenska förhållanden och om det allmänmänskliga.  
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En annan närliggande problematik som Persson sätter fingret på är de legitimeringar som handlar om 

att främja goda läsvanor. Denna har funnits i samtliga kursplaner Persson studerat. Man bör alltså 

läsa för att vilja läsa. Styrdokumenten har påpekat vikten av frivillig meningsfull litteraturläsning. I de 

tidigare dokumenten stod att eleven skall: ”stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter 

meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i kulturutbudet” (Persson, 2007 s. 128). Jag kan finna 

motsvarande fokus på den lustfyllda frivilliga läsningen i de nya styrdokumenten. Jag anser dock att 

det är något nedtonat jämfört med tidigare. Förvisso skriver kursplanen för svenska på grundskolan 

att ”[u]ndervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 2011e s. 1) 

och motsvarande resonemang finns i skrivningarna för gymnasiet, men det är inte ett explicit 

formulerat mål utan förekommer allmänt i brödtexten. Som vi kan se rör det sig om ungefär samma 

innehåll som i tidigare skrivningar – eleven ska lära sig att vilja läsa och skriva på egen hand – men jag 

anser att formuleringarna i de nya dokumenten utgör en gradskillnad mot de tidigare skrivningarna. 

Det Persson reagerar på i de tidigare skrivningarna är just det abstrakta begreppet meningsfull 

läsning. Han frågar sig om all läsning är meningsfull? Vad kännetecknar god litteratur? Persson anser 

att det finns en rad frågor som riskerar att glömmas bort när man just nöjer sig med ett abstrakt 

konstaterande att eleverna ska vilja läsa och att den läsningen ska vara meningsfull. Detta hänger 

förstås samman med mitt resonemang ovan om den goda litteraturen i styrdokumenten.  

Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats 
av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen. 
(Skolverket, 2011g s. 12) 

Hela detta stycke är skrivet i perfekt. Litteraturen har påverkat samhället och har formats av 

förhållanden och idéströmningar. Detta implicerar en litteratursyn där litteraturen främst är viktig som 

ett historiskt material. Litteraturen blir i citatet ovan inte en del av vår nuvarande samhällsdiskurs utan 

får nöja sig med att ha varit relevant – förr. Att framställa litteraturen på detta sätt riskerar att 

exkludera den från diskussionen om samhället idag. Det kan också leda till en naiv inställning till det 

litterära och fungera som ytterligare ett sätt att avpolitisera litteratur och litteraturens effekter. Detta 

är förstås problematiskt om man anser att en av litteraturens bärande funktioner är just den kritiskt 

ifrågasättande. Det finns en risk att endast den enkelt goda litteraturen förs fram och får utrymme, 

framförallt som vi ovan konstaterat att litteratur inte behöver läsas kritiskt. 

En jämförelse med ett annat material kan vara på sin plats för att försöka visa hur jag upplever att mitt 

resonemang om avpolitiseringen av litteraturen (och i förlängningen av styrdokumenten i sin helhet) 

kan få effekter på andra arenor. 

Staffan Thorson (2009) påpekar i en studie av blivande svensklärare att studenterna överlag uppvisar 

en romantiserad och kognitiv litteratursyn där litteraturens förmåga att skapa goda språkanvändare 
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och i förläningen goda medborgare starkt betonas, alltså precis det som Persson också noterar i 

styrdokumenten (Persson, 2007 s. 133). Överlag argumenterar studenterna med hjälp av 

oproblematiska begrepp utan grund i vetenskaplig litteratur eller ett kritiskt förhållningssätt. Om 

litteraturen har förmågan att skapa goda medborgare bör den rimligtvis också har förmågan att göra 

motsatsen: skapa intolerans med andra värderingar, oförståelse för andra kulturer osv. Återigen är 

det inte litteraturen jag är ute efter att kritisera utan bristen på ett kritiskt förhållningssätt. 

Det skulle kunna vara styrdokumenten och svenskämnets avpolitisering som slår igenom i de 

blivande studenternas utsagor om litteraturläsning. De har själva sannolikt gått i en skola där 

styrdokumenten undvikit att behandla litteraturens kritiska förmåga och det är inte orimligt att anta 

att detta är en av anledningarna till att den romantiserade bilden av skönlitteratur som studenterna 

ger uttryck för är så dominerande. Eller som en student skriver i Thorsons material: ”Läsning gör 

läsaren till en bättre människa! Och till en kunnigare person!” (Thorson, 2009 s. 95)  

5.4 Kunskap i, om eller genom litteratur?: 

Persson har noterat att det i styrdokumenten varit ovanligt med legitimeringar som uttrycker 

kunskap om litteratur, utan att det oftast rör sig om kunskap genom litteratur. Stig Bäckman (2002), 

refererad i Persson skriver i sin undersökning om hur litteraturundervisning behandlats i 

styrdokumenten fram till 1994 års dokument. Bäckman noterar att styrdokumenten gått mot ett 

minskat fokus på undervisning om litteraturhistoria och mer tydligt markerar undervisning genom 

litteratur – alltså att man genom litteraturen lär sig om saker som ligger utanför texterna (Bäckman 

2002 i Persson, 2007 s. 153). Kunskap i litteratur, alltså traditionella litteraturvetenskapliga mål har i 

de tidigare styrdokumenten för gymnasieskolan förflyttats till kursen ”litteratur och 

litteraturvetenskap”. Dessutom finner Persson en tydlig hierarkisk struktur mellan A- och B-kursen i 

de tidigare skrivningarna där A-kursen fokuserade på en fri och lustfylld läsning och B-kursen istället 

hade en kanon och litteraturhistoriskt bildande diskurs (Persson, 2007 s. 154). Efter genomgång av de 

nya skrivningarna på detta område kan jag möjligen revidera den bilden något. I de nya 

gymnasieskrivningarna finner vi följande: 

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika 
tider, dels i film och andra medier. 

Litteraturvetenskapliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala 
om och analysera skönlitteratur. 

Skönlitterära texters betydelsebärande skikt, innehållsmässiga såväl som formmässiga: tematik, 
motiv, metaforik, symbolik, rytm, meter och andra litterära verkningsmedel och sätt att 
gestalta. Analys och tolkning av roman, novell, lyrik och dramatik. 

Fördjupad tolkning av skönlitterära verk med utgångspunkt i ett perspektiv som eleverna väljer, 
till exempel postkolonialt, feministiskt eller komparativt perspektiv. 
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Eleven ger exempel på, identifierar med säkerhet och resonerar utförligt och nyanserat om 
bildspråk och andra litterära verkningsmedel. Eleven kan använda analysredskap och 
litteraturvetenskapliga begrepp på ett korrekt sätt. (Skolverket, 2011c s. 2) 

Persson har noterat att man först i bedömningskriterierna i de tidigare styrdokumenten från 1994 

nämner något om litterär medvetenhet och litterär kompetens. Detta är borta i de nya skrivningarna. 

Här förekommer flera mål som direkt relaterar till ”klassisk” kompetens om litteraturvetenskapliga 

termer vilket nämns även explicit som krav i betygskriterierna. 

Jag anser att detta utgör en skillnad mot hur jag förstår de tidigare skrivningarna.  (Jmf. Persson, 

2007 s. 135 ) Litteraturvetenskapliga termer och begrepp och kunskap i litteratur har fått ett starkare 

fokus i de nya ämnesplanerna i svenska för gymnasiet. Det ska dock noteras att ovanstående citat 

kommer från kommentarerna till kursen Svenska 3. Detta är en kurs som inte alla elever kommer i 

kontakt med. I princip ingår den i de högskoleförberedande programmen men inte på övriga. Sett ur 

det perspektivet och med Perssons kritik av det hierarkiska svenskämnet så finner vi fortfarande ett 

”högre” och ett ”lägre” svenskämne, där det högre i större utsträckning fokuserar på de 

litteraturvetenskapliga metoderna. Detta högre svenskämne har också en tydligare fokusering mot 

kanon och kanoniska texter. Överlag är de nya styrdokumenten tydligare med att ”centrala verk” ska 

läsas, däremot är man försiktig med själva begreppet kanon. Som vi sett ovan är kanonbegreppet 

inte oproblematiskt och förmodligen är styrdokumentens ”alternativa” benämningar på vad jag 

bedömer som synonymer ett utslag av den kritik man annars öppnar för, eftersom kanonbegreppet i 

senare forskning är högst omdebatterat. (För en sammanställning av forskning som behandlar kanon, 

se (Persson, 2007). 

Man kan se ett samband mellan den minskande kulturaliseringen av styrdokumenten och ett större 

fokus på de traditionella litteraturvetenskapligt inspirerade färdigheterna som analys av 

berättarteknik. Möjligen är detta en följd av gymnasieutredningens fokusering på en tydligare 

koppling mellan de högskoleförberedande programmen (som är de som läser flera kurser i svenska) 

och akademin (Gymnasieutredningen, 2008 s. 491-492). Även detta kan förstås mot tesen om det 

högre och lägre svenskämnet.  

Läser vi motsvarande del ur ämnesplanen för svenska som andraspråk ska eleven visa: 

Förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen. 

Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre 
skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider (Skolverket, 2011h s. 10) 

I Grundskolans styrdokument är detta inte lika tydligt formulerat, i betygskriterierna för svenska i 

nionde klass står det:  
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[…] eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra 
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och 
budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra 
välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. 
(Skolverket, 2011e, p. s. 13) 

Som vi ser finns här inga explicita litteraturvetenskapliga begrepp utskrivna. Däremot finns ett 

intressant fokus mot den biografiska litteraturanalysen, eleven ska kunna föra resonemang om 

verket med koppling till dess upphovsman. Här finns också en formulering om att litteraturläsningen 

syftar till att ”upptäcka” ett dolt budskap i texten, vilket ger sken av ett textbegrepp där det existerar 

en tolkning och det gäller för eleven att hitta denna. Denna ”detektivläsning” är välrepresenterad 

inom den högre utbildningens litteraturvetenskap och kan enligt mig tjäna som ytterligare ett 

exempel på hur styrdokumenten försöker närma sig den ”professionella” litteraturläsningens 

metoder och strategier. 
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6. Läromedel 

Innan vi påbörjar analysen av de två läromedlen kan det vara på plats med en påminnelse om vilka 

förutsättningarna för analysen är. Jag utgår från två olika läromedel, ”Ekengrens svenska” och 

”Svenska timmar”. Dessa analyserar jag i två utgåvor, den senaste som alltså utkommit efter 

införandet av de nya styrdokumenten, och den näst senaste utgåvan som alltså producerats innan de 

nya styrdokumenten trädde i kraft.  

6.1 Förord och baksidestexter: 

I förorden till de två olika utgåvorna av Ekengrens svenska finner vi en del intressanta skillnader. I 

upplagan från 2002 är förordet uppenbart riktat mot läraren. Formuleringar som ”Det är viktigt att 

eleverna tränas i att skriva till olika mottagare i olika syften” och ”Tanken är att eleverna här ska få 

möjlighet att söka sig fram till kunskap på egen hand […]” (2002 s. 3) visar tydligt på detta. Det är 

intressant att man valt att tilltala läraren i en bok som i övrigt direkt riktar sig mot eleverna. Jämför vi 

med den nya upplagan för GY2011 så finner vi också en helt annan textposition och en annan tänkt 

mottagare: ”Litteraturbok 1 tar dig med på en litteraturhistorisk resa från myternas uppkomst i 

urminnes tider fram till 1800-talets realism och naturalism.” ”De många uppgifterna […] ger dig 

ytterligare tillfälle att reflektera över texter […]” (2011 s. 3) Skillnaden i tänkt mottagare av förordet 

kan tyckas trivial men som vi nedan kommer att se så påverkar valet av tänkt tilltalspartner i texterna 

hur man kan uppfatta läromedlen. I de två upplagorna av Ekengrens svenskas återfinner vi ett förord 

där bokens upplägg kort beskrivs och vilken typ av uppgifter som finns tillgängliga. Här förekommer 

också litteraturlegitimeringar. I ett stycke om urvalet av litteratur som eleverna får möta har den 

tidigare upplagan följande formulering: 

Vi har strävat efter att ge eleverna exempel på välkända och representativa texter ur västerlandets 

litteratur, texter som är viktiga att få lära känna för alla elever. (Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 

2011 s. 3) 

I den nya upplagan är referensen till västerlandets litteratur bortlyft och texten har ett annat fokus:  

Genom läsning av skönlitteratur skriven av kvinnor och män från olika tider och kulturer […] (2011 s. 3) 

Vi kan se att den nya upplagan fokuserar på kvinnor och män från olika tider och kulturer. Sett i relation 

till mitt resultat i analysen av styrdokumenten så har alltså läromedlet i det här fallet valt motsatt väg, 

med mer fokus på mångkultur, den tidigare upplagan uppger västerlandets kultur som urvalsprincip 

då den är så viktigt att få lära känna för alla elever. I den uppdaterade upplagan är det istället texter 

av kvinnor och män från olika tider och kulturer som ska utgjort urvalsprocessen. Detta är förstås 
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intressant satt i relation till de nya styrdokumenten som ju tonar ner användandet av kulturbegreppet 

och mångkulturbegreppet och istället ökar betydelsen av ett klassiskt västerländskt kulturarv.  

Det vi ovan beskrivit som den ökande ”kulturalismen” i samhället är alltså representerad i läromedlen. 

Detta kan speglas mot Perssons resonemang kring de tidigare styrdokumenten som ”badar i kultur”.  

Även om analysen inte fokuserat vilka antologitexter som böckerna innehåller så visar en snabb 

översiktlig kontroll mellan upplagorna i Ekengrens svenska att det rör sig om i stort sett samma texter. 

Förändringen kan således i realiteten tyckas vara endast semantisk.   

De tidigare upplagorna av både Svenska timmar och Ekengrens svenska har baksidestexter med vad 

som kan kallas iscensättningar av legitimering. Här skrivs läsaren in som en deltagande aktör i 

litteraturhistorien vilket antas skapa förutsättningar att uppnå en positiv inställning till litteraturen hos 

läsaren: 

[…] litteraturen låter dig möta en kärleksstrejkande grekiska, en medeltida helvetesresenär, en 

man som förvandlats till en skalbagge, en grönländska som hyllar ensamheten och en engelska 

som får besök av en faun. (Skoglund, 1999 Baksidan) 

I Ekengrens svenska finner vi motsvarande text: 

Möt vandraren som besökte helvetet och klarade sig, läs om mordbrand på Island, ridderlig kärlek och 

om kvinnorna som sexstrejkade för fred Eller följ med till den romerska staden Pompeji! Vad stod 

skrivet i klottret på väggarna? Vad hände i staden år 79 e.Kr? (Ekengren & Lorentzon-Ekengren, 2002 

Baksidan) 

Det är inte svårt att identifiera en litteratursyn i ovanstående texters legitimeringar. Det rör sig om 

en personlig och identifikatorisk läsning, läsning som upplevelse och inlevelse. Läsning låter oss möta 

andra kulturer och låter oss förstå dessa. Det är också legitimeringar som försöker skriva fram 

litteraturens nuvärde.  Där styrdokumenten som vi såg har en tendens att betrakta litteraturen som 

något som har varit viktigt får vi här argument för litteraturens värde idag.  Persson finner samma 

mönster i flera av de läromedel han studerar (Persson, 2007 s. 162). 

Vad har hänt i de nya upplagornas baksidestexter? Vi kan intressant nog notera en ganska drastisk 

förändring. Vare sig Ekengrens svenska eller Svenska timmars nya upplagor har längre någon 

baksidestext som verkar genom iscensättning.  

I Svenska timmar står det numera såhär: 
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Här får du en gedigen, perspektivrik och underhållande genomgång av den västerländska 

litteraturhistorien, från antiken till absurdismen.  

Svenska timmar litteraturen presenterar de mest centrala och engagerande texterna och visar 

människan och samhället bakom verket. (Skoglund, 2012 Baksidan) 

I Ekengrens svenska: 

I litteraturbok 1 presenteras litteraturhistorien kronologiskt med början i kapitlet ”Myter”. Boken 

avslutas med ”Realismen och naturalismen”. Varje kapitel inleds med ett uppslag som i text och bild 

introducerar innehållet. Därefter följer avsnitt som guidar läsaren genom epoken, dess litterära texter 

och händelser som påverkat samhällsutvecklingen.” […]. (Ekengren & Lorentzson-Ekengren, 2011 

Baksidan) 

Det är tydligt att det personliga tilltalet från de tidigare upplagorna här fått ge vika för en mer 

traditionell beskrivning av innehållet i böckerna. Notera användandet av termer från de nya 

styrdokumenten i texterna ovan. Svenska timmar presenterar de mest centrala texterna och det är 

litteraturhistorien man får sig till dels genom boken.  

Det är också specifikt den västerländska litteraturhistorien som explicit står i fokus. Här är Svenska 

timmar tydligare än styrdokumenten där vi i analysen ovan kunde notera en omfattande ambivalens 

och pendelrörelse mellan vilket kulturarv eller vilken litteraturhistoria som egentligen bör stå i fokus 

för undervisningen. Svenska timmar har alltså ”löst” problemet genom att redan inledningsvis 

påpeka att det endast är den västerländska litteraturhistorien som kommer att behandlas i boken. 

Vi kan också se litteraturens samhällsfunktion som aktiv legitimering. Båda böckerna påpekar att 

man går igenom hur litteraturen påverkat samhället. Denna legitimering är som vi såg i 

genomgången av styrdokumenten ovanlig och det är intressant att notera att den i läromedlen 

förefaller fått en starkare ställning. Samtidigt är det enligt min mening också ett sätt att påtala 

litteraturens politiska och kritiska aspekter. Dessa såg vi var verksamma redan i de tidigare 

upplagorna av böckerna och är så fortfarande även om formen av legitimeringen har skiftat. 

Jag anser att man i böckernas baksidestexter kan spåra en anpassning till de nya styrdokumenten 

med dess fokus på litteraturhistoria och (skenbart) minskande användning av kulturbegreppet. 

Däremot förefaller, åtminstone om man ska se till baksidestexterna, läromedelsförfattarna vara mer 

medvetna om litteraturens samhälleliga funktioner.  

Som vi kommer att se i analysen nedan så finns det en viss ambivalens i hur läromedelsförfattarna 

handskas i praktiken med de utsagor som görs i förord och baksidestexter. 
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6.2 Varför litteratur: 

I Svenska timmars båda upplagor finns under rubriken ”Varför litteraturhistoria?” ett resonemang 

som explicit och direkt argumenterar inför eleven varför man ska läsa skönlitteratur, givetvis med 

fokus på äldre texter. Här finner vi dels en intressant genomgång av litteraturlegitimeringar men 

också en framställning av hur läromedelstexten förmedlar synen på kanon och dess betydelse. 

Ekengrens svenska har inget motsvarande parti i någon av upplagorna varför analysen här begränsar 

sig till Svenska timmars båda upplagor: 

Det första vi kan notera är att dessa texter inte skiljer sig nämnvärt mellan upplagorna. Texter ur den 

tidigare upplagan är något längre men innehållsmässigt innehåller den inga nya legitimeringar eller 

resonemang kring litteraturhistorien.  

”Idag ser vi skönlitteraturen som något ganska ofarligt, så har det inte alltid varit […]” (1999 s. 6) 

Läromedelsförfattarna uttrycker här en litteratursyn som vi funnit även i styrdokumenten. Det 

handlar om uppfattningen att litteraturen har haft en politisk samhällsfunktion men att den inte 

längre besitter denna egenskap. I och med att vi konstaterat att litteraturens politiska roll lyfts fram i 

den nya upplagan av Ekengrens svenska kunde man eventuellt tänka sig motsvarande utveckling för 

Svenska timmars senare upplaga men så är inte fallet, texten kring litteraturen som något som 

tidigare varit politiskt laddat och ett medium för samhällsförändring kvarstår även i den nya 

upplagan. Ekengrens svenska framhäver alltså denna legitimering i sin senare upplaga men inte 

Svenska timmar.  

Går vi vidare i texten kring varför man bör läsa skönlitteratur enligt Svenska timmar finner vi följande 

legitimeringstäta stycke: 

[…][S]könlitteratur, nyskriven eller flera tusen år gammal ger inte bara kunskap. […] Framförallt 

ger läsningen njutning och lust. De flesta av oss läser inte dikter och romaner för att bli klokare. 

Vi läser med känslorna. Vi läser för att roas. (1999 s. 7) 

Den här legitimeringstypen är vanligt förekommande i olika läromedel. (Se Persson, 2007) Det 

handlar om att framhäva läslusten. Möjligen kan man också befara att legitimeringen trots sin 

positiva utformning egentligen utgör ett tecken på läromedelsförfattarens uppfattning att alla 

eleverna inte har denna läslust, och att de måste uppmuntras att skaffa sig den.  

Vi läser vidare:  

[Svenska timmars] Litteraturhistoria visar vägen till de bästa berättelserna, de mest 

engagerande dikterna och de mest omskakande pjäserna. (1999 s. 7) 
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Stycket ovan är intressant eftersom det direkt kan speglas mot en typ av litteratursyn, nämligen 

synen på litterär kvalitet, vilket också innefattar kanonbegreppet. Formuleringen ”de bästa 

berättelserna” innebär ju att de bästa berättelserna också är något fastlagt och kanske också statiskt. 

Det finns ett antal berättelser som är bättre än andra och de är dessa man får ta del av i Svenska 

timmar. Vi kan se likheter bland annat med den litteratursyn som förfäktas av Harold Bloom och som 

jag presenterade i kapitel 3. Samtidigt är detta också den väg som styrdokumenten just nu förefaller 

gå åt. Däremot är citatet ovan betydligt starkare och mer explicit utformat än styrdokumentens tal 

om ”centrala verk”, andemeningen som jag bedömer det är dock densamma. Här uppstår förstås en 

skarv mellan olika litteratursyner.  

6.3 Frågor och uppgifter: 

Jag har slumpmässigt valt ut ett kapitel ur Svenska Timmar och Ekengrens Svenska att detaljstudera 

för att se hur stoffet och frågematerialet skiljer sig mellan utgåvorna. I Svenska timmar är det kapitlet 

om modernismen som analyseras: 

Det första jag noterar är att man till den senare upplagan i Svenska Timmar har utökat frågedelen 

betydligt. Ett tvådelat batteri med uppgifter under termerna ”frågor” samt ”funderingar” återfinner 

vi inte mindre än 23 olika uppgifter för eleverna att arbeta med. Jämför vi detta med den tidigare 

upplagan så finner vi där endast fyra uppgifter. (också kallade just uppgifter) Sett med Ullströms 

ögon tycks vi här gå baklänges då han hävdar att detta varit en dominerande funktion i 

läromedelspaketen under lång tid (2009 s. 129). 

Tittar vi på uppgifterna i sig ser vi att de i den nya upplagan består dels av kortare frågor sannolikt 

designade som kontrollinstrument för att säkerställa att eleverna läst texten, Ullström kallar dessa 

frågor innehållsfrågor. Av denna typ finner vi ett betydande antal. Några exempel: 

Vilket är ämnet för Virginia Wolfs essä ett eget rum? 

Vilken roll spelar en madeleinekaka i Marcels Prousts roman På spaning efter den tid som flytt?  

Vad kännetecknar Kafkas stil?  

(Skoglund, 2012 s. 282) 

Frågor av denna typ skapar föreställningen att den litterära kompetensen består av en förmåga att 

återge vad som står i texten. (Den sista frågan är det förstås också något tveksamt om den ens går att 

svara på. Det som eftersöks här är förmodligen ett ”svar” som återfinns i läroboken som för ett 

resonemang kring Kafkas stil.) Här finns risken för en naiv litteratursyn där litteraturen endast är ett 
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medel för att hålla eleverna sysselsatta och där den estetiska och politiska dimensionen av 

skönlitteraturen helt har gått förlorad.  

Den andra typen av frågor går alltså under benämningen funderingar.  

Går det att provocera med konst idag? I så fall hur? 

”En nyhet som bara varar 5 minuter är bättre än ett odödligt mästerverk som bara tråkar ut 

alla”, skrev konstnären Francis Picabia. Tycker du detsamma? (Skoglund, 2012 s. 282) 

Dessa frågor är av en helt annan karaktär. Här sätts till skillnad från i den ovan redovisade frågetypen 

elevens egen erfarenhet i arbete. I den tidigare upplagan finns bara denna typ av frågor med, det rör 

sig på det hela taget om samma frågor. Denna typ av frågor eller funderingar speglar enligt Ullström 

en tilltagande medvetenhet bland läromedlen att även läsaren är en viktig komponent vid läsningen 

av skönlitteratur (Ullström, 2009 s. 131-132). Det är också enligt mig möjligt att i samband med dessa 

frågor uppmärksamma litteraturens politiska och samhällsförändrande dimension. Däremot är det 

uppenbart att frågorna här helt har lämnat texten. Frågorna i sig kan vara relevanta i en 

undervisningssituation men de tjänar knappast som frågor som kan utveckla eller fördjupa litterär 

förmåga.  

Hur ser det ut i Ekengrens svenska? Jag har här valt kapitlet ”Romantiken” som återfinns i båda 

upplagorna.  

I bägge upplagorna är frågorna strukturerade efter tre kategorier, skriv, gå vidare och samtala.  

Under kategorin ”skriv” hittar vi frågor som går ut på att eleven ska skriva ”något liknande” de texter 

man läst i kapitlet, men oftast placerat i elevens egen nutid: 

Erland älskar Singoalla. Han överger sin hustru och sitt barn bara för hennes skull. Gör han rätt? 

Fundera på detta! Skriv sedan ett debattinlägg i en ungdomstidning och diskutera dina 

synpunkter på trohet och löften. (2002 s. 338) 

Motsvarande övningar finns också i den senare upplagan: 

Både Rydbergs dikt ”Tomten” och Stagnelius ”Necken” handlar om ensamma naturväsen som 

står utanför samhället, som aldrig kan leva som vanliga människor och som inte kan komma till 

himlen. I dagens samhälle finns det många ensamma som står utanför samhället men som 

bankar på dess port; flyktingar, hemlösa och utstötta. Skriv en dikt om en ensam människa i 

dagens samhälle. (2011 s. 316) 

Ur den andra frågekategorin ”gå vidare” finns exempelvis följande fråga ur den tidigare upplagan: 
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Tegnér är emot allt våld, det kan man se i dikten Det eviga. Tegnér tror istället på sanning och 

rätt. Hur är det med det sanna och det rätta i vårt samhälle? Planera och genomför en 

intervjuundersökning och ta reda på vad människor i olika åldrar tycker. […]. (2002 s. 338) 

I den senare upplagan finner vi: 

Klotter på murar och väggar är ingen ny företeelse. Det har klottrats även förr i tiden. Det 

berättas att Gustave Flaubert skrev av klottret i Paris pissoarer […] Gör som Flaubert och 

undersök klottret i din omgivning. Skriv av klottret, analysera det. Säger klottret något 

väsentligt om vårt svenska samhälle? (2011 s. 370) 

Min uppfattning är att det går att ifrågasätta samtliga ovanstående frågors samröre med texterna i 

boken. I den tidigare upplagan av Ekengrens svenskas förord finns ett direkt uttalande om att 

”[h]uvudsaken är att den litterära texten står i centrum för de olika övningarna” (2002 s. 3). 

Motsvarande stycke saknas i den nya upplagan där det istället påpekas att ”[d]et är din egen tolkning 

som är det viktigaste” (2011 s. 3). Man kan dock med hänvisning till ovanstående exempel på frågor 

fråga sig om någon av upplagorna i något av läromedlen egentligen sätter den litterära texten i 

centrum? Snarare är det min uppfattning att frågor som dessa raskt lämnar texten vind för våg för att 

istället helt utgå från elevens vardag och egna erfarenheter. Frågorna är så allmänt hållna att de går 

utmärkt att besvara utan att ha bekantat sig med det medföljande skönlitterära materialet. Även 

detta har Ullström (Ullström, 2009 s. 130-135) uppmärksammat i sin studie och trots att 

styrdokumenten nu som vi sett ovan alltså tydligare trycker på ”klassiska” litteraturvetenskapliga 

förmågor, vilka till stor del är just textcentrerade förefaller det inte ha skett någon förändring i de 

uppdaterade läromedlen jag studerat. 

Vilken litteratursyn kan man då utläsa ur frågematerialet? Här blir det inte motiverat att leta efter 

direkta legitimeringar av litteratur men jag anser att man kan finna stöd i frågorna för en litteratursyn 

där litteraturen ses endast som ett stoff för att hålla eleverna sysselsatta. Det handlar om att 

kontrollera eleverna och att de läst texten. Det handlar också om att få eleverna att ”tänka själva” 

något som förstås är utmärkt och pedagogiskt motiverat men det görs i läromedlen jag studerat helt 

utan anknytning till texten vilket förstås inte kan anses utgöra grund för en stark 

litteraturlegitimering. Skönlitteraturen kommer så att säga i skymundan i uppgifterna som ska eller 

borde handla om just de litterära texterna. Ska vi översätta detta till de olika argumenten om 

kunskap i, genom eller om litteratur från analysen av styrdokumenten finner vi här att ingen av dessa 

passar in. Det rör sig snarare om vad som kunde kallas kunskap utan litteratur. Det kan anses 

uppseendeväckande i handböcker i litteraturhistoria, där man i ett av läromedlen dessutom explicit 

påpekat vikten av att elevernas arbete och frågorna måste utgå från texten.  
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7. Sammanfattande diskussion: 

Jag kommer att kort sammanfatta och diskutera mina resultat genom att använda mig av tre teman 

som utkristalliserat sig genom analyserna av styrdokument och läromedel. Jag kommer nedan att 

tillåta mig att bli något mer personlig och subjektiv än under analysarbetet. Detta kapitel ska också 

ses som ett försök att ytterligare länka samman de två analyser som utgör uppsatsen.  

 Kulturbegreppet i styrdokumenten. 

Det kulturella fokus som Persson uppmärksammat i de tidigare styrdokumenten är något nedtonat i 

de nya skrivningarna. Begreppet förekommer ändå men läroplanerna är inte dränkta i kultur. 

Däremot visar min analys att problemen till stor del kvarstår; styrdokumenten löser inte frågan 

genom att minska på kulturbegreppets fokus. Det finns fortfarande utopiska drag i styrdokumenten 

samt en dikotomisk uppdelning mellan vårt gemensamma kulturarv och de andras kulturyttringar. 

Det egna kulturarvet måste också enligt skrivningarna sättas i relation till de som implicit inte delar 

detta. Frågan är ju hur denna åtskillnad mellan ”det egna” och ”det gemensamma” samt ”de andras” 

kulturarv i praktiken fungerar? Styrdokumenten ger oss här inga svar. Mycket av det jag behandlar 

som myten om den goda litteraturen gäller också för begreppet kultur i skrivningarna. Kulturarvet 

behöver liksom litteraturen inte heller granskas kritiskt och kulturens politiska dimension är 

frånvarande i styrdokumentens diskurs. Begrepp som ”kulturarv” ”kultur” och ”bildning” är politiskt 

laddade och kan inte enligt mig beskrivas så enkelt och naivt som styrdokumenten gör gällande. 

Persson noterar att den enorma utbredning av kulturbegreppet som studien av de tidigare 

styrdokumenten visat, kan betraktas som en ny, tidigare osedd tendens i styrdokumenten. Min 

undersökning kan indikera att det just rörde sig om en tillfällig diskontinuitet i styrdokumentens 

utformning. Även om begreppet kultur fortfarande förekommer är det som sagt inte alls lika 

framträdande. Detta kommenteras som vi sett också av styrdokumentsförfattarna. Man kan nästan 

misstänka att författarna noterat Perssons kritik. 

I läromedlen jag studerat förekommer inte alls samma ”överanvändning” av termen kultur. Däremot 

återfinner vi delvis motsvarande föreställningar om kulturarvet och litteraturhistorien. Vi såg 

exempel ur en av läroböckerna på en ”statisk” syn på kanon, där det finns ett visst antal verk som 

anses vara mer kvalitativa oavsett utgångspunkt eller, får man förmoda, användningsområde i 

skolan. Det är också så i båda läromedlen att man framhäver och poängterar att det är det 

västerländska kulturarvet som ska förmedlas. Styrdokumenten är förvisso ambivalenta angående 

vems eller vilka kulturarv som egentligen ska läras ut men läromedlen förefaller (åtminstone de jag 

studerat) vara tydligare på den punkten. Jag förhåller mig kritisk till tanken om det oföränderliga 



34 
 

kulturarvet och det implicita kriteriet att för att kunna vara representerad i kanon ska man redan 

vara med i kanon. Det är från mitt perspektiv problematiskt att man i både läromedel och 

styrdokument tycks finna åtminstone delar av en sådan diskurs. 

 Myten om den goda litteraturen 

Det grundläggande problem som Persson poängterat i sin undersökning, nämligen att myten om den 

goda litteraturen är starkt förankrad i styrdokumenten, kvarstår. Litteraturläsning enligt 

skrivningarna är utvecklande på olika sätt och skapar goda medborgare och större tolerans. I likhet 

med Persson är det inte själva legitimeringarna jag anser bristfälliga utan det faktum att dess effekter 

ses som så självklara och automatiska att man inte anser sig behöva behandla litteraturen kritiskt. 

Det är också enligt mig påfallande vilka vaga och odefinierade begrepp rörande litteraturläsningen 

styrdokumenten lyfter fram. Litteraturläsning lyfts fram som något så självklart och dessutom 

självklart gott att man inte behöver argumentera eller åberopa något annat än det sunda förnuftet 

för att motivera aktiviteten. Med denna inställning riskerar litteraturen att mynna i ”allmän 

aktivism”, ett sätt för läraren att hålla eleverna sysselsatta. Denna hållning blir tydlig även i de 

läromedel jag studerat. Här är det uppenbart att många frågor som förekommer i böckerna har 

mycket liten för att inte säga obefintlig koppling till den litteratur som böckerna säger sig förmedla 

och arbeta med. Trots lovande inledningar om att den litterära texten ska stå i centrum ger inte 

böckernas frågebatterier förutsättningar ett sådant textcentrerat studium. 

Jag tycker mig se tecken på ytterligare avpolitisering av skolans styrdokument i svenskämnet. Om 

identitetspolitiken (se ovan) ersatt frågor om klasstrukturer med frågor om etnicitet och minoritet, vad 

har då ersatt dessa frågor när kulturbegreppet i sin tur tonats ner i skrivningarna? Vad jag kan se 

ingenting. Överlag och med särskild tonvikt på svenskämnet är det påfallande hur styrdokumenten 

hela tiden väjer för politisk problematik och ett kritiskt förhållningssätt. Detta blir särskilt uppenbart i 

skrivningarna kring skönlitteraturen. (Och i relation till kultur och kulturarv.) Läromedlen uppvisar en 

ambivalens enligt min analys. Förvisso skriver ett av läromedlen ett inledande kapitel om litteraturens 

vikt som samhällsförändrare, även idag. Men detta följs inte upp i antologitexter eller frågor.  

Den goda litteraturen bygger på föreställningen om en mänsklig gemensam moral och gemensamma 

värderingar som vi alla delar. Jag anser att ett okritiskt hanterande av denna diskurs riskerar, att leda 

fram till en implicit föreställning i styrdokumenten om en mytologiskt god litteratur som alla som lär 

sig hur man ska läsa den automatiskt får sig till godo. Där facklitteraturen (”texter” i styrdokumenten) 

måste läsas kritiskt i skrivningarna förekommer det ordet inte i samband med den skönlitterära 

läsningen. Med detta menas förstås inte att man ska ägna sig åt källkritiska granskningar av 
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skönlitteraturen, det är inte en sådan kritik jag efterlyser utan en medvetenhet om litteraturens 

kontext och förutsättningar. Jag anser att detta är ett stort problem att de nya skrivningarna och de 

uppdaterade läromedlen fortfarande inte har gjort upp med myten om den goda litteraturen. 

Läromedlen verkar snarast ha gett upp hela den litterära texten i sig. Texterna lämnas vind för våg om 

man ser till de frågor som böckerna förmedlar. Skönlitteraturen enligt mig inte bara borde, utan 

förtjänar också att granskas kritiskt, precis som all annan information.  

 Kunskap i, genom eller om litteratur? 

I samband med att kulturaliseringen av styrdokumenten avtagit, åtminstone skenbart, kan vi också se 

en något annan ansats med mer fokus mot ”traditionella” litteraturvetenskapliga begrepp samtidigt 

som analysmodeller och kunskap om och i litteratur får ett större utrymme. Att eleverna ska ägna sig 

åt analyser av bildspråk, litterära verkningsmedel och berättartekniker är en kraftig betoning av 

kompetenser som inte alls var lika framträdande i de tidigare skrivningarna. Jag anser mig också 

kunna se ett ökande kanoniskt tänkande i de nya styrdokumenten, även om det faktiska ordet kanon 

är utrensat ur dokumenten. Skrivningarna fokuserar tydligare på ”centrala verk” och ”viktiga 

författare”.  Detta kan möjligen tolkas som en ”motreaktion” av styrdokumentsförfattarna på den 

kulturalisering av samhället och de tidigare styrdokumenten som Persson visar på i sin studie.  

I grundskolan finns en fokusering mot biografiska och ”dolda” budskap i texterna. Man kan tolka 

skrivningen som att man menar att det skulle finnas en korrekt mening i en text och att det är 

elevens jobb att finna denna; alltså litteraturvetenskap som ett slags detektivarbete för att hitta den 

korrekta tolkningen. Det är också just tolkningen som står i fokus i skolans styrdokument när det 

kommer till närläsning av texter. Det är tveklöst ett arv från litteraturvetenskapen men det är en 

uppfattning som inte står helt oemotsagd. Delar av styrdokumenten som handlar om litteratur är 

skrivna i perfekt. I framförallt grundskolans skrivningar tycker jag mig se tecken på att litteraturen 

betraktas främst som ett historiskt fenomen. Litteratur har tidigare haft en stor betydelse för 

samhällsdiskurser men är idag någonting man läser för att lära sig att det var viktigt förr med 

litteratur.  

Man kan också tolka fokuseringen på den biografiska litteraturteorin som ett led i försöken att 

betrakta litteraturen som ett historiskt ”bildningsmaterial”. Den biografiska litteraturtolkningen 

bygger ju på att man till stora delar kartlägger den tid författaren levde och hur detta kan ha 

påverkat författarskapet. Inget fel med det förstås men en entydig fokusering mot detta (vilket jag 

anser att kursplanerna för grundskolan har) riskerar att skapa och upprätthålla en naiv och opolitisk 

litteraturdiskurs.  
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Ovanstående fokusering vad gäller centrala verk och ”kanon” finns som tidigare nämnt i läromedlen. 

Den förefaller dock inte var unik för den senaste upplagan och även om jag inte tittat på ännu äldre 

upplagor av böckerna förefaller det sannolikt att läromedlen under en längre tid förfäktat en 

litteratursyn där kanon är något fast. Detta ligger väl delvis implicit redan i förekomsten av 

antologier.  

Däremot kan jag inte finna några tecken på en ökad textcentrering eller ökat fokus mot traditionell 

litteraturvetenskaplig textanalys i läromedlen. De följer i det hänseendet än så länge inte 

styrdokumentens uppdatering.  Tolkning och texten sägs förvisso stå i fokus i läromedlen i enlighet 

med de nya styrdokumenten men det är inget jag kunnat spåra i de frågor som finns till 

antologitexterna. Använder man läromedlens egna frågor får man som lärare acceptera att eleverna 

mycket snart lämnar texten helt bakom sig.  

 Övriga kommentarer. 

Det är något olyckligt att bägge de läromedel jag undersöker är producerade, som de själva skriver, 

främst för de högskoleförberedande programmen på gymnasiet. Eftersom dessa var de enda 

tillgängliga läromedlen som var uppdaterade när detta skrivs och en av poängerna med uppsatsen 

var just att se hur omedelbart styrdokumenten eventuellt kunde få konsekvenser direkt i 

läromedelstexterna är det inte mycket att göra annat än att beklaga. Det hade dock varit intressant 

om det hade funnits läromedel som riktar sig primärt mot de ”praktiska” gymnasieprogrammen, inte 

minst för att se hur läromedlen hanterar problematiken kring ett högre och ett lägre svenskämne. 

7.1 Avslutande kommentarer: 

Uppsatsen har i mångt och mycket endast gjort ett par nedslag i styrdokument och läromedel. 

Mycket tack vare Perssons noggranna och omfattande arbete anser jag ändå att vissa resultat har 

kunnat nås genom en jämförelse mellan de tidigare och nyare skrivningarna och böckernas olika 

upplagor. Med det sagt vore det förstås önskvärt med en större undersökning främst av de nu 

gällande styrdokumenten i syfte att få ett större helhetsgrepp jag inte haft möjlighet att uppnå. Vad 

gäller läromedelsforskning så är den mer utvecklad även om ytterligare forskning förstås är 

välkommet. Jag anser att det kan finnas skäl att i större studier genomföra den typ av ”jämförande” 

undersökningar som jag gett prov på i min uppsats. Jämförelser mellan sådana arenor där litteratur 

och litteratursyn tematiseras kan leda till utökad och viktig kunskap om hur litteratursyn konstrueras 

och operationaliseras i samhället i en tid när litteraturen kan sägas vara satt på undantag. 

Jag anser också att det vore intressant med en djupare analys över vilket textbegrepp som står i fokus 

och skrivs fram i styrdokumenten. Jag snuddar vid frågan i min analys men här finns flera tänkbara 
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utgångspunkter i tillgänglig aktuell forskning som studerat hur lärares textbegrepp fungerar att jobba 

vidare på. 

Skolans styrdokument är viktiga och inflytelserika texter som påverkar vardagen för landets lärarkår 

och därmed faller enligt mig forskning kring dessa under den viktiga och ständigt aktuella termen 

praxisnära forskning. Detsamma gäller kanske i ännu högre grad läromedelstexter. Läroboken har 

varit och förblir ett viktigt inslag i skolans praktiska vardag och kunskap om hur den gestaltar olika 

begrepp samt vilka begrepp och resonemang som förekommer i läromedel är alltså alltid ett 

högintressant forskningsområde. 

  



38 
 

Litteraturförteckning: 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2011). Handbok i kvalitativa metoder (1. uppl. red.). Malmö: Liber. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Asplund, J. (1979). Teorier om framtiden. Stockholm: Liber AB. 

Bennet, T. (1998). Culture: A Reformer's Science. London: Sage. 

Bergsten, S., & Elleström, L. (2004). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur. 

Bloom, H. (1994). The western canon - The books and shool of the ages. New York: Riverhead Books. 

Brink, L. (2006). Kanon, karaktärsforstran, kulturarv? - Om litteraturundervisningens textkärna. I L. 

Brink & R. Nilsson (Red.), Kanon och tradition - Ämnesdidaktiska studier om fysik-, historie- och 

litteraturundervisning (Vol. 2, pp. 13-44). Gävle: Lärarutbildningens skriftserie. 

Ekengren, H.-E., & Lorentzon-Ekengren, B. (2002). Ekengrens svenska. Stockholm: Bokförlaget Natur 

& Kultur. 

Ekengren, H.-E., & Lorentzson-Ekengren, B. (2011). Ekengrens svenska. Stockholm: Bokfölaget Natur 

& Kultur. 

Englund, B. (1997). Skolans tal om litteratur : om gymnasieskolans litteraturstudium och dess plats i 

ett kulturellt åter-skapande med utgångspunkt i en jämförelse av texter för litteraturundervisning i 

Sverige och Frankrike. Stockholm: HLS. 

Englund, T. (2005). Läroplanens och skolkunskapens politiska dimension. Göteborg: Daidalos. 

Gymnasieutredningen. (2008). Framtidsvägen -en reformerad gymnasieskola. (SOU 2008:27). 

Stockholm. 

Korp, H. (2006). Lika chanser i gymnasiet? : en studie om betyg, nationella prov och social 

reproduktion. Malmö: Lärarutbildningen Holmbergs i Malmö [distributör]. 

Manguel, A. (1996). En historia om läsning. Stockholm: Ordfront. 

Martinsson, B.-G. (1989). Tradition och betydelse : om selektion, legitimering och reproduktion av 

litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. Linköping: Tema kommunikation, 

Univ. 



39 
 

Persson, M. (2007). Varför läsa litteratur? - Om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen. Lund: Studentlitteratur. 

Persson, M. (2012). Den goda boken : samtida föreställningar om litteratur och läsning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Petersson, M. (2009). "Jag kan inte komma på nåt jag läst på gymnasiet, det måste ju betyda nåt eller 

hur?" - om blivande svensklärare som läsare. I L. Kåreland (Red.), Läsa bör man...? - den skönlitterära 

i texten skola och lärarutbildning (sid. 16-37). Stockholm: Liber AB. 

Platon. (1984). Skrifter. Lund: Doxa. 

Roeder, P.-M. (1961). Zur Geschichte und Kritik des Lesebuchs der höheren Schule. Weinheim. 

Skoglund, S. (1999). Svenska timmar, litteraturen A+B. Stockholm: CWK Gleerups utbildningscentrum 

AB. 

Skoglund, S. (2012). Svenska timmar litteraturen. Stockholm: CWC Gleerups utbildningscentrum AB. 

Skolverket. (2011a). Kommentarer till kursplanen i svenska. 

Skolverket. (2011b). Kommentarer till ämnesplanen i religionskunskap. 

Skolverket. (2011c). Kommentarer till ämnesplanen i svenska. 

Skolverket. (2011d). Kommentarer till ämnesplanen svenska som andraspråk. 

Skolverket. (2011e). Kursplan svenska. 

Skolverket. (2011f). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 

2011. (SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2010:14, SKOLFS 2010:261). Stockholm. 

Skolverket. (2011g). Ämnesplan svenska. 

Skolverket. (2011h). Ämnesplan, Svenska som andraspråk. 

SOU2012:65. (2012). Läsandets kultur (Vol. SOU 2012:65). 

Thavenius, J. (1991). Klassbildning och folkuppfostran : om litteraturundervisningens traditioner. 

Stockholm ; Stehag: B. Östlings bokförl. Symposion. 

Thorson, S. (2009). Blivande svensklärare om att "läsa" och "förstå" skönlitteratur. I L. Kåreland 

(Red.), Läsa bör man...? (pp. 86-113). Stockholm: Liber. 



40 
 

Ullström, S.-O. (2009). Frågor om litteratur - om uppgiftskulturen i gymnasieskolan. I L. Kåreland 

(Red.), Läsa bör man...? - den skönlitterära i texten skola och lärarutbildning (pp. 116-143). 

Stockholm: Liber AB. 

Årheim, A. (2009). Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter. I L. Kåreland (Red.), Läsa bör 

man...? - den skönlitterära i texten skola och lärarutbildning (pp. 66-85). Stockholm: Liber AB. 

 

 

 


