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“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.” 
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Abstract 

The aim of this thesis is to study what conceptions of literature that are present in the 

teacher magazine Svenskläraren between the years 1985 and 2012. In other words: what is 

the underlying view on literature's value as a teaching aid and why should we study it in 

school? I relate my analysis to previous research about the use of fiction in education. A 

critical methodology has been used to study the material. In my results I distinguish three 

conceptions of literature that are present in Svenskläraren. The first can be described as a 

position in which literary texts in themselves have a universal meaning and that some 

literary texts are or should be mandatory for all to read. The second conception is 

based on an essentialist view on knowledge production where a common historical and 

cultural-heritage framework is seen as unproblematic. From this view, literature serves 

a function as an assimilating tool. The third conception is more self-reflective and based on a 

view of knowledge as a social and political practice. 

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 

Varför läser vi litteratur i skolan? Det är en fråga som på senare tid ställts allt oftare. En rad 

litteraturdidaktiska avhandlingar och artiklar påvisar att det ofta finns en stor diskrepans 

mellan vad lärarna och eleverna har för förväntningar på litteraturundervisningen. Eleverna 

lever inte alltid upp till lärarnas krav på bildning och kulturella orientering. Det är inte heller 

givet att alla svensklärarstudenter idag identifierar sig som litteraturläsare (Årheim, 2009b). 

Däremot är det idag mer ovanligt läsningens goda ifrågasätts. Detta förutsätts så att säga i 

diskussionen.1 Denna ”självklara” syn på det goda i läsning och skönlitteratur riskerar att 

skapa ett okritiskt och oreflekterat sätt att betrakta läsning och litteratur. De positiva sidorna 

tas för givna och blir automatiskt verkande och därmed riskerar vi att viktiga kritiska frågor 

inte blir ställda. I en tid när litteraturens status som den självklara bildningsförmedlaren är 

kraftigt ifrågasatt drar också olika företrädare ut till litteraturens försvar (Guillory, 1993). 

Olika företrädare för samhällets litterära arenor (där skolan är en av dem) oroas över vad 

som händer med den koncentrerade läsningen av skönlitteratur i en värld av läsplattor, 

talböcker och bildskärmar (Persson, 2012). Den nyligen presenterade statliga 

litteraturutredningen (SOU 2012:65) Att undersöka litteraturens roll i det ”postlitterära 

samhället” är kanske som William R Paulson (1988) skriver ”a perverse or self-defeating 

exercise” (s. 5). Jag vill ändå göra ett försök. En sådan utveckling som jag skisserat ovan gör 

att forskning om hur och varför skolan undervisar om litteratur i skolan och med vilka 

argument den legitimeras väsentlig. Sådan forskning har också bedrivits under ett antal år 

inom litteraturdidaktiken. Följande uppsats hoppas jag kan bidra med något litet till 

kunskapsfältet. I min undersökning kommer jag att försöka kartlägga litteratursynen i 

svensklärarförenings tidskrift Svenskläraren. En litteratursyn är ett sätt att betrakta 

litteraturens värde, i det här fallet relaterat till litteraturens värde i skolans undervisning. 

  

                                                      
1 För ett mer utförligt resonemang se (Persson, 1999, 2010, 2012). 
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2 Syfte, frågeställning och disposition 

I följande uppsats försöker jag med utgångspunkt i ovanstående att ge en tänkbar bild av hur 

läsning av skönlitteratur motiveras i tidningen Svenskläraren (SL). SL är en branschtidning för 

Sveriges svensklärare och ges ut av landets största ämnesförening, Svensklärarföreningen. 

Syftet är att analysera tidskriften SL för att kartlägga vilka litteratursyner som ges utrymme i 

tidningen och hur dessa litteratursyner kan relateras mot de senaste årens forskning om 

litteratursyn på skolrelevanta arenor. Litteraturlegitimering och litteratursyn är två begrepp 

jag hämtat från Magnus Perssons forskning (2007).  Med litteraturlegitimering menas ett 

direkt argument för litteraturläsning eller användande av litteratur i en skolmiljö eller annan 

institutionaliserad verksamhet som hanterar litteraturläsning. Med litteratursyn menas den 

”grund” på vilken en eller oftast flera litteraturlegitimeringar vilar och verkar från. Man kan 

något förenklat beskriva litteraturlegitimeringen som explicit formulerade motiveringar av 

litteraturläsning och litteratursynen som implicita värderingar av litteratur och läsning som 

sådan.  

SL är en viktig skolnära arena där litteratur och litteraturens roll får stort utrymme. Min 

studie kan därför bidra med kunskap om hur litteratur och litteraturläsning motiveras i 

anslutning till svensk skola. Jag studerar SL i årgångarna mellan 1985-2012. En anledning till 

denna avgränsning är att jag gör bedömningen att ett sådant tidsspann utgör en rimlig 

undersökningsperiod samt skapar aktualitet i undersökningens resultat genom att studera 

även mycket nyligen utkomna nummer av tidningen. En annan anledning till mitt val av 

studieperiod är att jag då tar vid där en annan studie, Skönheten och Nyttan – Om 

gymnasiesvenskans litteraturundervisning 1947-1985 (2006) av Henrik Román slutar.  

Genom att studera och analysera vilka litteraturlegitimeringar som uppträder och i SL samt i 

vilken kontext och vilka konstellationer de produceras i tidningen vill jag blottlägga 

litteratursyner i SL. Detta förutsätter att även eventuella förändringar över tid studeras – 

något som min metod ger utrymme för.  
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Därmed blir frågeställningen: 

1. Vilka litteratursyner ges utrymme i SL?2 

2. Om och i så fall hur dessa litteratursyner förändras genom undersökningsperioden? 

Hur denna frågeställning kommer att angripas kommer jag att utveckla nedan under 

rubriken ”Teoretiskt ramverk och metod”. Där kommer en metodologi utarbetas ur en 

genomgång av teorier som jag bedömt som lämpliga för mitt syfte och för att kunna besvara 

mina frågeställningar. 

2.1 Disposition 

Uppsatsen är disponerad så att jag först utvecklar mina metodologiska och teoretiska 

utgångspunkter för min analys samt definierar viktiga begrepp och analysverktyg. Sedan för 

jag ett resonemang kring mitt material och mina avgränsningar samt hur jag hanterar dessa 

frågor. Därefter följer en historisk bakgrund av svenskämnets utveckling och 

Svensklärarföreningens och Svensklärarens historia för att ge läsaren en inblick i 

förutsättningarna för tidskriften. Därefter följer en översikt av forskningsläget inom de delar 

av litteraturdidaktiken som är relevanta för studien och en redogörelse för de studier som 

tidigare studerat Svenskläraren. Sedan följer analysen som är kategoriserad och uppbyggd 

efter ett antal teman som jag upptäckt under läsningen av tidningen och som alla relaterar 

till litteratursynen på olika sätt. Slutligen för jag en sammanfattande diskussion där jag 

knyter ihop analysens olika delar och för ett fördjupat resonemang kring de tendenser jag 

identifierat i materialet. 

  

                                                      
2 Begreppet litteraturlegitimering som också finns med i uppsatsen är inte med i frågeställningen eftersom jag 
anser att litteraturlegitimeringen snarast fungerar som ett metodologiskt verktyg för att undersöka 
litteratursynen, själva syftet är dock som jag skriver ovan att undersöka just litteratursynen i tidningen. 
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3 Teori och metod 

Min kunskapssyn grundar sig i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på kunskapsproduktion. 

Det är svårt eller omöjligt att tänka sig en vetenskaplig metod som inte har sin utgångspunkt 

i ett antal teoretiska ställningstaganden. Bakom ett metodval finns det alltid (medvetet eller 

omedvetet) vissa epistemologiska och ontologiska antaganden om kunskaps beskaffenhet 

(Degerman, 2012 s. 20-21). Så är förstås även fallet i min studie. Det är min mening att ingen 

teori och inget synsätt kan skapa sanna utsagor om hur verkligheten ”egentligen” är 

beskaffad. Jag kommer nedan att redovisa ett antal analysverktyg som jag utgår ifrån och 

som hjälper mig att skapa en vederhäftig studie av mitt material. Med en annan metod hade 

jag sannolikt fått ett annat resultat. Min genomgång nedan av olika analysverktyg skapar ett 

tänkbart sätt att tolka materialet. Det är inte min uppfattning att detta är det enda sättet att 

nå förståelse för sin omvärld. Däremot menar jag att genom att använda mig av nedan 

formulerade verktyg är det möjligt att nå en tänkbar tolkning och att den tolkningen också 

kan säga något väsentligt om skönlitteraturens roll i skolan. 

För att kunna analysera en kultur (i det här fallet uttryckt som motiveringar och sätt att 

betrakta litteraturens värde) som man själv är en del av är det nödvändigt att på något sätt 

försöka distansera sig och skapa ett avstånd mellan sig själv och det studerade fenomenet. 

Det handlar om att försöka att inte ta någonting för givet och ständigt kritiskt ifrågasätta 

varför någonting ser ut som det gör i samhället. Detta är knappast möjligt att uppnå till fullo 

men det går att skapa distans genom metodologiska överväganden. Det finns flera sätt att 

skapa denna distans. Ett sätt är att anlägga ett kulturanalytiskt perspektiv och ta hjälp av 

olika teorier för att studera sitt fenomen.  Exempelvis kan ett kulturanalytiskt perspektiv 

anläggas och frågor ställas kring hur och varför fenomenet ser ut som det gör och vilka 

historiska situationer som skapat dagens situation. Det går också att försöka sätta in 

fenomenet i ett större sammanhang för att skapa en förståelse för de värderingar som 

skapar vår förståelse för en särskild situation (L. G. Andersson, Persson, & Thavenius, 1999 s. 

15-20). 

Det är däremot inte möjligt att helt distansera sig från de fenomen man önskar studera. 

Särskilt gäller detta förstås fenomen som är välkända för forskaren. Min bakgrund som 

lärarstudent och student i litteraturvetenskap gör att jag är skolad i och omfattas av den 

värld jag nu önskar granska. Detta ställer krav på att jag är tydlig med vilka utgångspunkter 
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jag kommer att omfatta. Sådana principer kommer att få betydelse för hur jag tolkar och 

genomför min studie. I sitt stora översiktsverk Cultural Studies (2012) över framväxten av det 

kulturanalytiska fältet framhåller Chris Barker att en del av kulturanalysens inbyggda 

förutsättningar är att den utgår från ”a need for cultural change” och att ”the production of 

theoretical knowledge […] [is] a political practice” (Barker, s. 5). Jag skriver nedan fram tre 

principer som utgör jag menar har betydelse för hur jag tolkar och problematiserar mitt 

material.  

1. Jag kommer i min studie att företräda uppfattningen att förutsättningarna för att 

kommunicera kultur också är en del av kulturen – alltså att kultur även kan handla 

om vem som har möjlighet att kommunicera den och på vilka villkor. Detta är ett 

ställningstagande jag får vara medveten om att alla inte delar (L. G. Andersson et al., 

1999 s. 17). Många hävdar istället uppfattningen att kulturen står utanför politik, 

pengar, social klass, etnicitet osv. Uppfattningen att kulturen också omfattar och 

består av maktutövning över tolkningsföreträde får konsekvenser för hur jag 

analyserar mitt material.  

2. Jag kommer också att utgå ifrån principen om det postmoderna tillståndet. Med 

detta menar jag att samhället kan anses präglas av fragmentisering, mångkultur och 

heterogenitet. I denna kontext blir det svårt att uppfatta identiteten som något fast 

och stabilt – en föreställning som skolan länge företrädde (Se Gaztambide-Fernandéz, 

Harding, & Sordé-Martí, 2004; Thavenius, 1991). Istället menar jag att vi bör utgå 

ifrån att människan har flera identiteter som samspelar och konkurrerar med 

varandra om utrymme i subjektet (människan). Därmed kan den odelbara och 

individuella identiteten betraktas som en myt. Även denna uppfattning är inte 

självklart delad av alla och därför är det viktigt att jag såhär inledningsvis påpekar att 

jag utgår ifrån dessa principer i min analys.3  

3. En tredje princip jag kommer att utgå ifrån har att göra med det komplexa begreppet 

värde, här främst i kontexten litteraturens värde. I de perspektiv och teorier jag 

                                                      
3 Jag är medveten om att dessa utgångpunkter både kan och har problematiserats. Till exempel kan man fråga 
sig om det postmoderna tillståndet endast gäller den västerländska världen eller också andra kulturella 
gemenskaper. Däremot är principerna mycket vanligt förekommande i mycket forskning, framförallt inom det 
utbildningsvetenskapliga och kulturanalytiska fältet, se till exempel (Barker, 2012; Ericsson & Lindgren, 2013; 
Marner & Örtegren, 2003). Se också (Alvesson & Sköldberg, 2008) som framför kritik mot postmodernistisk 
forskning och dess utgångspunkter. 
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tillämpar kan inte värde betraktas som något statiskt och oföränderligt som kan 

förvaras i en bok. Istället ser jag värde som någonting som av aktörer tillskrivs 

exempelvis olika litterära verk eller författare och som är beroende av sociala, 

historiska och kulturella sammanhang. Denna värdeproduktion är baserad på 

förhandling eller strid mellan aktörer snarare än på konsensus (Persson, 2012 s. 12). 

Ett exempel på dessa förhållningssätt fick vi redan i inledningskapitlet där jag klart stipulerar 

att jag anser att det är ett problem att litteraturens godhet tas för given och att litteraturen 

ofta ges en universalistisk roll. Det är detta förhållningssätt som möjliggör för mig att ställa 

vissa kritiska frågor och problematisera uppfattningar i materialet men det är samtidigt en 

del av min egen förförståelse och således inte något som kan betraktas som helt neutralt. 

Det är min uppfattning att en metod som helt anser sig kunna eliminera forskarens egen 

person och bakgrund ur en studie är en utopi. Därmed är det bättre att på ett tydligt och 

öppet sätt deklarera detta redan i sina metodologiska överväganden. 

Jag arbetar således i uppsatsen efter antagandet att det inte är naturligt att världen ser ut på 

ett visst sätt. Med naturligt menar jag att fenomen betraktas som naturgivna snarare än 

konstruerade. Det finns bakomliggande faktorer och maktanspråk, värderingar och 

hierarkier som slåss om tillträde att få konstitutionera hur vi uppfattar omvärlden (Barker, 

2012 s. 198). Med Bourdieus berömda teorier om fältet kan en förståelse för hur sådana 

faktorer kan verka nås. Bourdieu beskriver ett fält som ett intresseområde med 

gemensamma värden. Ett fält uppstår när en avgränsad grupp människor strider om något 

som de har gemensamt. På detta fält finns det aktörer eller spelare, som kan vara 

institutioner eller människor som strider om positioner på fältet. Det som förenar aktörerna 

är en gemensam uppfattning om vilka värden som det är värt att strida för. Dessa 

gemensamma antaganden kallar Bourdieu för doxa, och de specifika värden som aktörerna 

konkurrerar om kallas kapital (Bourdieu, 1992 s. 133; 2000 s. 272). 

I denna kontext är det möjligt att betrakta skolan (i vid mening) som ett fält. På detta fält 

uppträder aktörer, en av dessa blir då Svensklärarföreningen. Det är så som Bengt-Göran 

Martinsson uppfattar föreningen i sin studie av svensklärarföreningen (Hallström, 

Martinsson, & Sjöberg, 2012 s. 15-16). I min studie ligger det närmast till hands att betrakta 

litteraturundervisningen i skolan som ett underfält (Bourdieu skriver sub-fält) till 

litteraturfältet. Kapitalet som står på spel i det litterära fältet är smak, erkännande, rätten 
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att bedöma något som kvalitativt osv (Gesser, 1992 s. 11-12). Ur denna kontext betraktar jag 

alltså litteratursynen i SL. 

En annan forskare vars teorier är användbara för mitt syfte är litteraturforskaren och 

semiotikern Roland Barthes. Barthes har i sitt inflytelserika verk Mytologier (2007) utvecklat 

sin teori om myten. Med myt menar Barthes ett utlåtande om världen som verkar genom att 

försöka framstå som naturgivet, naturaliserat. Barthes menar att dessa utlåtanden istället 

kan och bör betraktas som politiskt och socialt konstruerade. Med politik menar Barthes 

mänskliga relationer i ett verkligt socialt sammanhang – politik är således människans 

möjligheter att skapa världen. I det avpolitiserande ligger också det förenklande. Myten 

organiserar en värld fylld av motsättningar och splittring just eftersom den skenbart 

avskaffat sin politiska mening. Myten är alltså icke-problematiserande (s. 237). 

Barthes menar att eftersom vårt språkbruk är socialt och bygger på överenskommelser 

mellan människor så är myten alltid historisk – alltså att den alltid uppstår i en historisk 

kontext (som förvisso inte behöver vara särskilt avlägsen) och aldrig ur ”sakernas natur” 

vilket myten själv försöker ge sken av. Myten eftersträvar en allmängiltighet, det är dess 

essens (s. 218). Myten uppstår aldrig godtyckligt och är aldrig helt omotiverad eftersom den 

just bygger på en historisk politisk kontext. Det är viktigt att förstå att Barthes här menar att 

dessa motiveringar inte är något som uppstår ur ”sakernas tillstånd” utan att det är historien 

som ger myten dessa analogier. ”Myten döljer ingenting och den förkunnar ingenting: den 

vanställer; myten är varken en lögn eller en bekännelse: den är en böjning” (s. 222) skriver 

Barthes. En annan viktig distinktion som Barthes gör är att han poängterar att myten är ett 

avpolitiserat yttrande. När inga andra instanser än det sunda förnuftet behöver artikuleras 

för att motivera ett fenomen har detta fenomen naturaliserats (s. 209ff).  

Genom att koppla samman Barthes mytbegrepp med Bourdieus teorier om fält menar jag 

mig kunna skapa en förutsättning för att på ett distanserat sätt betrakta hur litteraturen 

artikuleras och ges mening i tidningen Svenskläraren. Barthes mytbegrepp kommer att vara 

centralt för att studera hur litteraturen, som i sig är ett vanligt mytologiserat fenomen, 

artikuleras i SL. Jag kommer i min undersökning att använda mig av termen naturalisering för 

att peka på saker i min analys som jag anser har mytologiserande drag. Begreppen 

naturalisering och denaturalisering kommer närmare att beskrivas nedan i samband med att 

jag beskriver min konkreta metod. Kort kan här bara nämnas att begreppen är hämtade från 
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Magnus Persson men bygger på Barthes resonemang om myter. Barthes själv använder 

också begreppen naturligt och naturaliserande. Med Bourdieu kan jag betrakta diskussionen 

i SL som ett ”spel” där olika aktörer kan ha olika agendor och förutsättningar för att 

företräda en specifik litteratursyn och använda specifika litteraturlegitimeringar.  

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 som enbart pedagogiska eller litterära tendenser (Roeder, 

1961 s. 7f). Således är alla texter situerade. 

För att omvandla ovanstående teoretiska utgångspunkter till en operationell metod som kan 

hjälpa min analys blir två begrepp väsentliga att förklara. Litteratursyn och 

litteraturlegitimering. Båda begreppen är hämtade från Magnus Perssons forskning (2007). 

Nedan kommer jag att klargöra skillnaden mellan begreppen och hur dessa används i min 

analys av tidningen. 

3.1 Litteraturlegitimeringar och litteratursyn 

Med litteraturlegitimering menar jag ett direkt argument för varför vi ska läsa skönlitteratur i 

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

ofta kan framträda explicit som till exempel 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 titta på den 

explicita litteraturlegitimeringen. Detta sammanfaller med hur jag ovan beskriver hur 

Barthes menar att mytologen arbetar med att identifiera myter. Genom att blottlägga 

legitimeringarnas öppna och dolda intention och funktion samt analysera i vilket 

sammanhang och med vilka övriga legitimeringar de verkar kan litteratursynen kartläggas. 

Vi kan exemplifiera litteraturlegitimeringar genom att titta på några som jag identifierade i 

min studie över skolans nya styrdokument i svenska (Karlsson, 2013). I styrdokumenten 

framkom att vi ska läsa litteratur eftersom den:  

 ger upplevelser 

 ger kunskap 

 är språkutvecklande 

 stärker den kulturella identiteten 

 ger förtrogenhet med kulturarvet 
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 främjar goda läsvanor 

 skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever 

Dessa legitimeringar kan, i olika konstellationer och i olika kontexter ge uttryck för en rad 

olika litteratursyner, relationen mellan legitimering och litteratursyn kan alltså inte betraktas 

som helt linjär. Relationen mellan legitimering och litteratursyn är alltid avhängig 

kontextuella faktorer.  

Jag kommer i min analys att göra en uppdelning mellan starka och svaga legitimeringar. Med 

en stark legitimering menar jag med hänvisning till Persson en legitimering som explicit 

uttrycker någon form av ideologiskt, politiskt eller etiskt innehåll. Till exempel kan 

legitimeringen att litteraturen främjar goda läsvanor ovan betraktas som stark eller svag 

beroende av hur den formuleras i den aktuella kontexten. I styrdokumenten formuleras 

denna legitimering svagt. Det finns i styrdokumenten ingen problematisering av 

legitimeringen. Om det finns goda läsvanor bör det rimligen också finnas läsvanor som bör 

motarbetas. Detta borde eller kunde leda till en problematiserande värdediskussion. Vad 

kännetecknar god litteratur? Är den goda litteraturen god för alla läsare osv. (Persson, 2007 

s. 128). Det går också att tänka sig samma legitimering formulerad starkt. Persson 

exemplifierar med kursplanen lgr 80 som han menar kännetecknas av starka legitimeringar. I 

Lgr 80 formuleras motsvarande legitimering såhär:  

[…] [litteraturen] är präglad av värderingar som skolan har till uppgift att avslöja och 

motarbeta. Att kritiskt granska denna litteratur är en känslig och svår uppgift. […] Genom att 

erbjuda alternativ som ger nya perspektiv på förhållanden och livsfrågor samt uppmuntra 

elevernas självtillit och deras gemensamma skapande bör skolan stödja dem, så att de får 

möjligheter att medvetet välja litteratur. (Skolverket, 1980 s. 136). 

Här är legitimeringen enligt Persson starkt formulerad eftersom den inte endast abstrakt 

hänvisar oproblematiskt till goda läsvanor. Här framförs också argument för läsningens 

syfte, att skolan bör hjälpa eleverna att se kritiskt på litteraturen, att läsningen ska syfta till 

att utveckla elevernas skapande osv.  

Tanken bakom uppdelningen stark och svag legitimering går inte att rakt av översätta med 

bra och dålig legitimering. Återgår vi till exemplet från lgr 80 så finns det problem även med 

den formulering som ges där. Här framstår till exempel masskulturen som någonting som 

”hotar” eleverna och det finns paternalistiska tendenser i elevsynen. Elevernas läsning ska gå 
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från dålig till god. Vi kan alltså inte rakt av säga att en stark legitimering per definition är 

bättre eller mindre problematisk än en svag. Däremot ska det framhållas att min uppfattning 

är att det oftast kan vara så att starka legitimeringar framhåller just att kommunikationen 

om kultur är en del av kulturen och en del av en maktutövning. Med Barthes ord kan hävdas 

att en stark legitimering försöker att vara ett fortsatt politiskt uttalande vilket han hävdar 

gör det svårare för uttalandet att bli naturaliserat (se ovan under kapitel 3). 

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

Litteraturlegitimeringarna är de argument som någon använder för att legitimera sin 

litteratursyn. Litteratursynen kan sägas vara något underliggande som framträder genom att 

kontextualisera och problematisera legitimeringarna.  

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 defence of the literary canon, like the 

assault against it, has become so heavily politicizied. 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 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 dem som motsätter sig hans litteratursyn. Denna grundas om 

vi läser citatet ovan i 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” (har mytologiserats) bakom olika 

typer av argument för eller emot skönlitteratur och läsning.  
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Litteraturlegitimering och litteratursynen kommer att kompletteras med tre begrepp eller 

möjligen utgångspunkter hämtade från Magnus Perssons forskning, vilka kommer att utgöra 

verktyg för analysen. 

3.2 Denaturalisering och kontextualisering 

Begreppen, skriver Persson, är designade för att en kritisk distans till de fenomen (i det här 

fallet texter) som studeras ska kunna uppnås. För att uppnå denna kritiska distans kan en rad 

olika metoder användas (Persson, 2007 s. 20-22). Persson har i flera studier använt sig av 

några begrepp som verktyg i analysen och som jag här lånar, de har också tjänat mig väl i 

tidigare uppsatser. Där Barthes och Bourdieus teorier i uppsatsen fungerar som teoretiska 

utgångspunkter, fungerar begreppen denaturalisering och kontextualisering som praktiska 

verktyg som kan användas direkt i textanalysen. Denaturaliseringen har en tydlig inriktning 

mot myter och kontextualisering kan ses som ett sätt att analysera hur fältet uppträder i 

förhållande till andra fält och mellan aktörer inom fältet. Verktygen är alltså förankrade i 

teorierna och de utgångspunkter jag beskrivit ovan. 

1) Denaturalisering 

Med denaturalisering menas att kartlägga och analysera vad i en text som ”förutsätts” – 

alltså som anses självklart. Detta är en vidareutveckling av Barthes teorier om myten som jag 

redovisat ovan. Denaturaliseringen är ett mer specifikt verktyg utarbetat av Magnus Persson 

just med syfte att undersöka kultur- och litteratursyner. Jag kommer i texten att använda 

begreppet naturaliserande för att beskriva något som inte problematiseras i materialet eller 

som tas för givet.4 Denaturalisering är ett sätt att med Barthes ord avmystifiera myten. 

Genom att problematisera vad som tas för givet i texten kan förutsättningar att förstå och se 

igenom det som sägs eller skrivs skapas. Det handlar 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 vi 

ska läsa skönlitteratur i skolan gäller detta i högsta grad. De svar som utbildningsväsendet 

ger på denna fråga varken bör eller kan vi ta för givna.  

                                                      
4 Ordet naturalisering som jag hämtar från Magnus Persson (2007 s. 20-22) är inte det enda som hade gått att 
använda. I en bredare kulturanalytisk tradition används ofta termen foundationalism för motsvarande struktur, 
se (Barker, 2012 s. 502). 
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2) Kontextualisering 

Med kontextualisering menas att sätta in de fenomen som undersöks i ett större 

sammanhang. Att kontextualisera i bemärkelsen att gå utanför det givna fenomenet och 

genom att studera differensen fenomenet uppvisar gentemot 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. 

Detta är ett sätt att hantera synen på myten som ett historiskt situerat fenomen. Har synen 

på legitimeringsfrågan förändrats över tid? Har sätten att motivera läsning sett annorlunda 

ut i andra historiska sammanhang? Påverkar legitimeringar som finns på andra arenor 

situationen i SL? Finns det något samband mellan sociala hierarkier eller värderingar och hur 

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

materialet. Detta kommer att ske till exempel genom hänvisning till tidigare forskning och 

historiska översikter över svenskämnet. Här blir också de tidigare redovisade teorierna av 

Bourdieu relevanta. En kontextualisering kan utgå ifrån litteraturundervisningen som ett fält 

i relation till exempelvis andra närliggande fält eller genom att analysera om litteratursynen 

som framträder kan tänkas vara påverkad av förutsättningarna inom fältet.  

Jag har rent praktiskt gått tillväga så att jag först läst materialet för att identifiera 

litteraturlegitimeringar. Jag har också försökt att se hur vissa antaganden i materialet tas för 

givna, i den meningen att de har naturaliserats. Jag har sedan analyserat och försökt att 

denaturalisera dessa, ofta genom att kontextualisera materialets utsagor genom att sätta 

det i relation till forskningsläget och litteratursyn på andra skolnära arenor. Jag försöker i 

min analys att visa att det som framställs som ”självklart” kanske inte i alla sammanhang 

faktiskt är det. 

Denna metod menar jag har gett mig de bästa förutsättningarna för att analysera 

litteratursynen i Svenskläraren. Metoden har jag om än i modifierad form med gott resultat 

använt mig av i tidigare undersökningar och metoden är väl förankrad i litteraturdidaktisk 

teoribildning. Andra tillvägagångssätt hade varit möjliga. Jag hade kunnat ställa upp 

kategorier för olika typer av legitimeringar och försökt göra analysen utifrån de resultaten. 

Jag hade med en mer specifik typologi också kunnat göra delvis kvantitativa analyser. Jag 

vidhåller dock att ovan skisserade metod är den som gett mig de bästa förutsättningarna att 

uppnå svar på mina frågeställningar. Metoden är öppen såtillvida att den inte ”stängt in” mig 
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i olika typer av kategoriseringar men är samtidigt specifik då den hela tiden också kan finnas 

i bakgrunden och bidra med perspektiv på materialet.  
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4 Avgränsningar och material 

Det är väsentligt att tydligt redogöra för vad jag inte har för avsikt att studera i min analys, 

alltså vilka avgränsningar i material och perspektiv jag gör. Eftersom studien fokuserar på 

svenskämnets litterära del i syfte att försöka kartlägga vilka litteratursyner och legitimeringar 

som får utrymme i tidskriften krävs en medvetenhet om att jag till största delen hanterar 

teoretiska konstruktioner. Detta innebär att andra potentiella perspektiv faller utanför 

studiens ramar. En ämnesförening och dess huvudsakliga kommunikationskanal, SL, är 

förstås aktörer också på en mer konkret offentlig-ekonomisk arena – en del av en arena där 

människor arbetar i vardagen och där tilldelade resurser till stor del kan tänkas styra 

verksamheten. Delar av ovanstående faktorer kommer förstås att delvis figurera i 

undersökningen, i den mån de förekommer i själva materialet. Det är dock min uppfattning 

att det i SL snarare pekas på rent didaktiska eller värderingsgrundade legitimeringar för 

litteraturläsning. Denna uppfattning kan möjligen ifrågasättas genom att påpeka att min 

metodologi egentligen endast tillåter mig att se vissa typer av legitimeringar och 

konstruktioner. Oavsett lämnar undersökningen de sociologiska ”praktiska ramverket” 

utanför till stor del. 

4.1 Material 

Ämnesföreningen för svenska heter sedan 1970 Svensklärarföreningen. Dessförinnan hette 

föreningen Modersmålslärarföreningen och bildades 1912. Från 1917 har föreningen gett ut 

en årsskrift som fram till 1969 hette Modersmålslärarnas förenings årsskrift och sedan bytte 

namn 1970 till Svensklärarföreningens årsskrift (SLÅ). Sedan 1956 har föreningen utgivit en 

kvartalsskrift som mellan -56 till -69 hette Vårt modersmål och som 1979 bytte namn 

till Svenskläraren (SL). Föreningen har också periodvis ägnat sig åt utgivning av en skriftserie 

med både facktexter och skönlitteratur (Martinsson, 2012). 

SL är endast en av flera tänkbara representanter för opinionsbildning och diskussion rörande 

litteratur och litteraturundervisning i skolan. Det finns och har funnits andra 

lärarorganisationer och tidskrifter (ex Svenska i skolan) som hade kunnat nyttjas. 

Svensklärarföreningen och SL är dock de största representanterna för svensklärare och 

därtill har SL en intressant bakgrund med sitt ursprung i läroverket och kan således tänkas 

brottas med spänningar mellan äldre och nyare sätt att se på litteratur (Se också Román, 

2006). 
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Svensklärarföreningen har jag ovan beskrivit som en representant för landets svensklärare 

men den har också onekligen representerat och representerar andra grupper. Skribenter i 

tidningen har och har haft intressen i både läromedelsvärlden och högskolevärlden, samt 

uppdrag för regeringen med utredningsarbete osv. Detta gör dock att en studie över vilka 

litteratursyner som får utrymme och diskuteras i tidningen blir desto mer intressant.  

I tidigare studier har jag med motsvarande analysinstrument som är aktuella i följande 

uppsats studerat bland annat läromedel och styrdokument. Detta är exempel på texter med 

ett någorlunda tydligt syfte. Så är alltså inte fallet med föreliggande material från SL där olika 

artiklar och ledare kan tänkas ha olika syfte. 

När jag valt ut de artiklar som ligger till grund för min analys har jag inledningsvis beaktat 

samtliga artiklar i SL mellan 1985-2012. Jag har därefter för fortsatt analys valt ut de artiklar 

som jag på något sätt bedömt behandlar, implicit eller explicit, frågan om 

litteraturlegitimering. Förutom SL ingår i mitt empiriska material också ett begränsat antal 

nummer av SLÅ vilka valts ut med tanke på att de på något sätt särskilt haft relevans för 

litteratur och litteraturundervisning. Skribenterna har haft flera olika kopplingar till tidningen 

och föreningen; det rör sig om styrelsemedlemmar, redaktörer, svensklärare, lärarutbildare 

och utredare. Dessa skribenter har naturligtvis egna personliga uppfattningar och jag har 

försökt att namnge dessa när så varit möjligt, vilket det dock inte alltid varit då inte allt 

material är signerat med namn. Det kan inte med automatik förutsättas att skribenternas 

uppfattningar är desamma som Svensklärarföreningens uppfattning. Inte heller kan man 

utgå ifrån att debatten i SL också speglar den svenska lärarkårens debatt eller arbete. En 

mycket stor del av svensklärarna står utanför föreningen. Detta är dock inte ett problem då 

mitt syfte inte är att undersöka den faktiska avspeglingen i ”verkligheten” av hur 

litteratursynen i SL framträder utan just att studera vilka litteratursyner som får utrymme i 

tidningen i sig.  I vissa frågor har det förekommit debatt mellan olika skribenter i SL. I de fall 

detta förekommit kommer jag att försöka att redovisa båda sidors argument. 
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5 Tidigare forskning och historisk bakgrund 

Jag kommer i ett par delkapitel att ge dels en bild av den historiska kontext som format 

svenskämnet och dels en genomgång av relevant tidigare forskning kring litteratursyn i 

relation till skolan. Jag kommer, för att inte belasta framställningen med en tung inledande 

forskningsgenomgång att fatta mig kort och istället kommer jag under analysens gång att 

kontextualisera materialet genom hänvisning och jämförelser med olika forskares resultat. 

5.1 Svenskämnet i den svenska skolan – en kort historik 

Jag ska nedan försöka ge en bild av hur svenskämnet i svensk grund- och gymnasieskola 

utvecklats och hur denna utveckling kan beskrivas i ämneskonceptionella termer. 

Svenskämnets historik har beskrivits av flera forskare varför jag endast kan göra ett par 

nedslag i historien.  

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 använts i skolan. 

Jan Thavenius skriver att utvecklingen av ett modersmålsämne har samband med de 

borgerliga klassernas behov av att skapa en nationell identitet för svenska medborgare. 

Detta sker, menade man, bäst genom en gemensam utbildning i svensk språklära (svenska 

skulle alltså ersätta latinet som tidigare varit det centrala bildningsämnet) men framförallt 

genom studiet av de stora författarskapens litteratur vilket skulle förädla och homogenisera 

elevernas personlighet (Thavenius, 1999b s. 21-25). Innan mitten av 1800-talet hade alltså 

litteratur på modersmålet ingen självklar plats i undervisningen. Istället lästes 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). 

Bengt-Göran Martinsson anser att två olika ideal för bildning i läroverket kan identifieras. Ett 

som han kallar ett nyhumanistiskt ideal och ett realhumanistiskt ideal. Skillnaden mellan de 

två uppfattningarna handlade om hur (inte om) eleverna skulle läsa skönlitteratur i skolan. 

Den realinriktade bildningen ansåg att litteraturen var en källa till historisk kunskap och 
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fungerade som spegel för forna tiders ideal och samhälle. Det nyhumanistiska idealet 

betonade istället texten och författarens intentioner och erfarenheter som betydelsefulla för 

tolkningen av verket. Nyhumanisterna ansåg att litteraturen skulle fungera som medel för 

elevens personliga utveckling och karaktärsdaning (Martinsson, 1989 s. 78ff). För 

nyhumanisterna var bildning samma sak som språklig och litterär fostran (Thavenius, 1999b 

s. 23). I realskolan låg fokus mer på svenska som färdighetsämne – det gällde att lära 

eleverna att skriva och tala. Litteraturläsning förekom dock även i realskolan där läsning 

tillsammans med kristendomskunskap skulle utgöra svenskämnets huvudmoment 

(Thavenius, 1999b s. 26-30). 

Staten började i högre utsträckning intressera sig för utbildningen och den statliga 

styrningen av skolan blir tydlig under 1800-talets andra hälft. Socialdemokrater krävde från 

1880-talet att folkskolan skulle vara grunden för all utbildning och menade att 

snedrekryteringen till de högre skolorna måste bort (Thavenius, 1999b s. 29). 

Läroverksreformen 1905, skriver Thavenius, var en ”medelklassens reform” och en kulmen 

på medelklassens 100-åriga kamp mot latinskolan. Medelklassen ville ha en mer demokratisk 

skola och få bort kyrkans överhöghet över utbildningen. De stadgar och föreskrifter som 

drogs upp 1905 gällde för läroverket, med omfattande revideringar och tillägg, fram till 1965 

(Thavenius, 1999b s. 30). 

På 60-talet kan vi se radikala förändringar av undervisningen i alla de då gällande 

skolformerna, läroverket, fackskolan och yrkesskolan. I läroplanen för det treåriga gymnasiet 

föreskrevs kronologiska litteraturstudier, i fackskolan ägnade eleverna sig åt ”basövningar”. 

Det fanns alltså olika förväntningar och man menade att eleverna hade olika behov utefter 

vad som förutsattes att de skulle ägna sig åt efter skolgången. 

Med 1970-års gymnasiereform (lgy 70) avskaffades fackskolan och ersattes med två olika 

gymnasieutbildningar, en tre- och en tvåårig. Den tvååriga linjen läste svenska i ett år och 

kursplanen dominerades fortfarande av basövningar som rättskrivning och talövningar. 

Traditionen med svenska som bildningsämne fördes istället vidare av de som läste 

treårssvenska. Här ingick kronologiska litteraturstudier som en stor del av undervisningen. 

1984 fick vi med det så kallade supplement 80 så en kursplan i svenska som skulle läsas av 

alla elever. Kursplanen föreskrev muntlig och skriftlig framställning samt litteraturläsning 

och litteraturstudier (Malmgren, 1999 s. 90-95). 
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På 1990-talet var kursplanen för kärnämnet svenska gemensam för alla elever, oavsett om 

eleven valt studieförberedande eller yrkesförberedande program. Målstyrningen föreskriver 

endast vilka mål som ska uppnås men vägen dit är lärarens privilegium att bestämma. Lotta 

Bergman studerar i vilken utsträckning lärare använder olika material på olika typer av 

program i gymnasieskolan och funnit att lärarna i stort nyttjar samma stoff till 

undervisningen men att det finns skillnader i kraven. Lärarna ställer mindre krav och har en 

”enklare” undervisning på de yrkesförberedande programmen. Det finns alltså fortfarande 

enligt Bergman, ett högre och ett lägre svenskämne (Bergman, 2007 s. 127f). 

Framställningen har hittills mest behandlad gymnasieskolan och några korta ord om hur 

grundskolans utveckling sedan 60-talet kan därför vara på sin plats. Lgr 62 innebar en 

gemensam nioårig grundskola för svenska medborgare. Nu bytte modersmålsämnet namn 

till svenska. I grundskolan sågs svenskämnet som ett färdighetsämne med vissa små inslag av 

barn- och ungdomslitteratur. Eleverna valde inför sitt nionde skolår om de ville fortsätta 

med gymnasiestudier och dessa elever flyttades då till en egen klass. Med dessa elever 

påbörjades litteraturstudier och bildningsinsatser. De elever som inte skulle gå vidare till 

gymnasiet fortsatte med färdighetsträning. Lgr 69 skapade en enhetlig grundskola utan 

möjlighet att välja klass vid årskurs nio.  

I Lgr 80 betonades kulturarvet och svenskämnets betydelse för elevernas utveckling. 

Eleverna skulle använda litteratur som en källa till kunskap om samhället och sociala 

värderingar.  

1991 kommunaliserades den svenska skolan och 1995 började Lpo 94 att gälla. Kursplanen 

för svenska definierades ämnets huvuddelar som språk och litteratur (Persson, 2007s. 52-

53). I Lpo 94 finns det enligt Fredrik Hansson en tendens att tydligt poängtera det 

emanciperande uppdraget som skolan har och stort fokus ligger på att utveckla elevernas 

personliga egenskaper. Hansson påpekar också att styrdokumenten både från 1994 och de 

nu gällande från 2011 tydligt tar ställning för det individuella (F. Hansson, 2011 s. 28ff). 

5.3 Tidigare forskning – litteratursyn på skolnära arenor 

Syftet med min studie, att studera vilken litteratursyn som ges utrymme i SL är sprunget ur 

ett antal tidigare studier gjorda på området litteratursyn och framförallt litteratursyn i 

anslutning till institutionaliserade fenomen, som skolan. Framförallt är det två större studier 

som utgjort bakgrundsmaterial till den analys jag genomför på tidningen. Det rör sig dels om 
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Magnus Perssons bok Varför läsa litteratur? (2007) som behandlar litteratursyn och 

litteraturlegitimeringar på tre olika skol- och universitets-specifika arenor. Persson studerar 

dels grundskolans senare år och gymnasieskolans styrdokument och dels ett antal vanliga 

läromedel och läromedelspaket för motsvarande skolstadier. Slutligen analyseras också 

kursplaner för ett antal av Sveriges litteraturvetenskapliga grundutbildningar. Persson 

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

styrdokumenten. Myten gestaltar sig som 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).  

Jag har i uppsatsen Vad skola vi göra med litteraturen? - En studie av de nya styrdokumenten 

samt ett urval av läromedel och deras föreställningar och legitimeringar av skönlitteratur i 

det svenska skolsystemet. (2013) genomfört en uppdaterad studie av litteratursynen och 

kulturbegreppet i de nya styrdokumenten för gymnasieskolan och grundskolans senare år. 

Mina resultat visar att en viss fokusering i styrdokumenten mot ”traditionella” 

litteraturvetenskapliga analysmodeller och textsyner kan identifieras, men att ambivalensen 

kring kanon och värderingsmekanismer av texter fortfarande är stor. Den okritiska 

hållningen till litteratur kvarstår i de uppdaterade styrdokumenten och jag menar att den 

riskerar att leda till ett konserverande av den mytologiskt goda litteraturen. Dessutom 

kvarstår den av Persson påvisade uppdelningen mellan ett högre och ett lägre svenskämne i 

de nya styrdokumenten. Det kulturella är nedtonat i de nya styrdokumenten men är 

fortfarande tydligt närvarande och tendensen att kultur och kulturmöten alltid är goda, 

utvecklande och vidgar perspektiv kvarstår även i de nya skrivningarna (Karlsson, 2013). 

5.3.1 Tidningen Svenskläraren 

En studie av Henrik Román (2006) har stor relevans för föreliggande studie eftersom den 

bland annat behandlar tidningen Svenskläraren. Román skriver att ett av hans syften har 

varit att undersöka relationen mellan vad han kallar skönhet och nytta. Han ser litteraturen 

som en representant för skönheten och litteraturundervisning på gymnasiet har ofta knutits 

till estetisk fostran av eleverna, att hos dem utveckla förmågan att uppskatta den litterära 

formen och språket. Skolutveckling kan istället uppfattas som representant för nyttan. Olika 

reformer, inte minst på skolområdet kan ses en anpassning till samhällets krav och 

förväntningar samt förstås ökad relevans för den enskilde eleven (s. 17). 
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Románs syfte är mycket brett och undersökningen är omfattande. Román studerar SL mellan 

åren 1947-1985 mot en bakgrund av etablerandet av det integrerade svenska skolsystemet 

(gymnasiereformen). Románs undersökning omfattar utöver SLs årgångar mellan 1947-1985 

och under samma år utgivna årsböcker också styrdokument, supplement, riksdagsdebatter 

och utredningar samt utredningsförslag. Roman delar in sin undersökning i tre tidsperioder, 

före 1970, 1970-1979 och 1980-1985. 

Perioden före 1970 (1947-1970 i enlighet med Románs material) skriver Román att SLs 

litteraturdiskussion ännu förvaltade en stark bildningstradition. Bildningen var snävt 

avgränsad till en förebildlig litteratur och förmedlingen av litteraturen i skolan skulle ske av 

det förebildliga lärarledda klassrumssamtalet (s. 324). Denna diskurs utmanas enligt Román 

under mitten av 60-talet. Román skriver att ”Med erfarenhetsemfasen fokuserades 

elevernas egen läsning. Därmed öppnades dörren för att i skolan [...] på sikt tänja eller 

ifrågasätta litteraturens kvalitetshierarkier” (s. 324). 

Under 1970-talet skriver Román, utmärktes SL av ett tydligt krisperspektiv och att detta 

ledde till ett förpassande av ämnets tidigare bildningskaraktär till marginalen. Emfasen i 

debatten låg istället på den upplevda dikotomin färdighetsträning kontra erfarenhet, två 

materiellt inriktade ämnesemfaser med progressiva förtecken där bägge riktar skarp kritik 

mot det ”traditionella” svenskämnets ämnesgrund (2006 s. 328). Därmed fanns det enligt 

Román inte plats i SL för en diskussion kring skönlitteraturens nytta eller värde ur ett 

bildnings- eller estetiskt perspektiv. Bildningen förkastades som elitistisk eller obsolet och 

estetetiken upplevdes i den politiserade svenska skoldebatten under 1970-talet som inte 

tillräckligt angelägen (s. 328-329). Román ser den defensiva hållningen till skönlitteraturen 

under 70-talet i SL som en effekt av en mer allmänt pågående nedsabling av svenskämnet i 

tidningen. Dessutom pekar han på den under perioden omfattande kritiken mot 

lärarutbildningens alltför akademiska karaktär från bland annat styrdokumentförfattare och 

från ledarplats i SL som en bidragande orsak. Román identifierar alltså en tydlig vilsenhet 

bland svensklärarna (i SL).   

Román beskriver första halvan av 1980-talets litteraturdebatt i SL som en upprättelse för 

litteraturens position inom svenskämnet. Han menar att både litteratur och 

litteraturpedagogik i stor omfattning behandlas i SL i stor utsträckning behandlas i SL under 

den perioden. Argumentationen, skriver Román handlar ofta om kulturarvet, eller om 
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kulturbegreppet i andra former, som kulturpolitik, kultur som skapande verksamhet och 

kultur som konst. Enighet råder dock enligt Román om att litteraturen utgör ett fundament 

för kultur (Román, 2006 s. 323). Det rör sig alltså närmast om en återgång till tiden före 1970 

med en del väsentliga skillnader. I den tidigare läroverksbildningen förespråkades närmast 

ett öppet upprätthållande av nivelleringen mellan eleverna genom att upphöja vissa 

typernas kunskap utan att problematiseras den i ett större sammanhang, något som 

kritikerna menade syftade till att exkludera vissa grupper till exempel elever från 

studieovana hem. Nu argumenterade istället kulturarvsförespråkarna för det motsatta, att 

skolan genom att genomföra en tydlig undervisning i och kring kulturarvet istället skapade 

förutsättningar för ett socialt utjämnande (s. 332). 

Enighet rådde också, menar han för litteraturens starka ställning som svenskämnesstoff, och 

vikten av en mer likartad litteraturundervisning på gymnasiet. Román menar att antalet 

litteratur-relaterade artiklar i SL ökar drastiskt under det sena 70-talet och fram till 1985 och 

drar slutsatsen att litteraturens status därmed kan antas ha ökat bland lärarföreträdarna (s. 

331).5 Román menar att den debattlusta och krismedvetenhet han funnit under 1970-

talets SL och första halvan av 1989-talet, ersattes med en tidning som gav utrymme för 

diskussion kring litteraturens funktion och värde i skolan men som också gav plats till mer 

textcentrerade texter, förslag på lektionsupplägg och metoder för att undervisa om klassiker, 

ofta med fokus på hur lärarna kunde göra texterna relevanta för eleven men ändå behålla 

respekten för kulturarvet. 

Sammanfattningsvis menar alltså Román att perioden före 1970 kan betecknas med 

begreppet bildning, alltså en strikt textrelaterad diskussion, byggd på en överenskommelse 

om den sköna konstens immanenta nytta. Under 1970-talet byggs istället diskussionen upp 

av erfarenhets- och färdighetsemfaser och motsättningen dem emellan. 1980-1985 

betecknar Román som en smältdegel av både bildningsemfasen och färdighets- och 

erfarenhetsperspektiv. ”[…][B]ildningen tillsammans med erfarenhet och estetik [blev] 1980-

talets signum” (s. 333). 

                                                      
5 I förbigående kan nämnas att Román också poängterar att detta sker delvis på bekostnad av den under 1970-
talet framträdande positionen i SL för ett annat av svenskämnets innehåll, färdighetsträningen av framförallt 
skriv- och stavningsfärdigheter. Román spekulerar i att detta möjligen kan hänföras till vad han kallar en 
”mättnadskänsla” gällande eländesbeskrivningar inom skoldebatten allmänt och specifikt inom 
svenskämnesdebatten i SL.(s. 333)  
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Ytterligare en forskare har använt Svenskläraren som ett av sina empiriska material. Stefan 

Lundström (2007) gör i samband med sin läsning av styrdokumenten för gymnasieskolan en 

kortare studie också av SL, där han studerar utvalda artiklar mellan 1970-2005. Lundström 

urskiljer tre tendenser i SL i sin analys.  

Den första tendensen kallar Lundström för ”debattens död.” Han menar att det går att i 

materialet skönja en alltigenom minskande debattlust i SL som han menar är helt död när 

2000-talet inleds. Den andra tendensen beskriver Lundström som en tendens av 

ämneskonceptioner. Lundström menar i likhet med Román att det i SL går att skönja en 

förflyttning från 1970-talets färdighetsämne där svenskämnet sågs som ett ämne för att ge 

eleverna en uppsättning färdigheter, till att under 1980-talet tydligare fokusera litteraturens 

roll och skolans roll som kulturarvsförmedlare. Denna tendens fortsätter enligt Lundström 

fram emot 2000-talet, kombinerat med en ämneskonception som också tydligare fokuserar 

elevernas personliga utveckling. Den tredje tendensen, som är av särskild vikt för min studie 

behandlar motiveringar av textval till undervisningen. Lundström menar att tendensen har 

gått från att med självklarhet betrakta viss litteratur som ”självklar” att använda under 1970-

talet, via ett 80-tal som starkt betonade det litterära kulturarvet men som också gjorde vissa 

problematiseringar kring textvalet och också värdesatte elevens egen erfarenhet till att fram 

emot 2000-talet i princip splittras i två olika typer av motiveringar. En där skribenterna 

motiverar texter som inte traditionellt ingår i kanon och varför dessa texter ska få plats i 

undervisningen och dels en där skribenterna använder ”klassiska” kanoniserade texter helt 

utan motivering till varför de använder dessa texter. 

Både Lundströms och Románs resultat är förstås intressanta för föreliggande studie då de 

delvis studerar samma material under delvis samma tidsperiod. Románs studie avslutas 1985 

och därmed saknas en aktualitet i resultatet som jag nu hoppas bidra med. Lundströms urval 

av artiklar i SL är begränsat till att endast omfatta artiklar som behandlar specifika 

textrekommendationer, vilket i praktiken begränsar urvalet till att bli relativt snävt. Det 

Lundström inte gör är att analysera själva argumenten för litteraturläsning, vilket inte heller 

riktigt ligger i hans syfte. (Hans fokus ligger snarare på de omsorgsfullt utförda 

lärarintervjuerna och klassrumsanalyser han genomfört.) Lundström gör en förvisso relativt 

kortfattad men mycket klargörande och översiktlig beskrivning av ett antal tendenser i 

materialet men gör som jag uppfattar det inte vissa nödvändiga problematiseringar av 
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resultaten på samma sätt som jag har för avsikt att göra i min studie. Här är det min 

uppfattning att föreliggande studie kan bidra till att aktualisera och fördjupa resultaten från 

tidigare studier samt genom ett annat angreppssätt problematisera resultaten. 
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6 Litteraturlegitimeringar och litteratursyn i Svenskläraren 1985-

2012 

Några inledande kommentarer kan vara på sin plats för att klargöra förutsättningarna för 

analysen. Analysen kommer att vara tematisk och är uppdelad i ett antal underrubriker som 

behandlar någon specifik del som är framträdande eller intressant i SL. De olika delarna är 

kulturarv och kanon där jag kommer att analysera hur och på vilka grunder litteratursyner 

framträder i artiklar om kanon och kulturarvet i SL. Under rubriken myten om den goda 

litteraturen kommer jag att undersöka hur denna vanliga myt framträder i tidningen på olika 

sätt. I språkutvecklingsargumentet kommer jag att studera den mycket vanligt framträdande 

legitimeringen om litteraturens språkutvecklande egenskaper. I litteraturdidaktikerna tittar 

jag närmare på en speciell grupp skribenter i SL, de akademiska företrädarna för ämnet 

litteraturdidaktik. Slutligen under rubriken Högt och lågt: litteratur, litteratur och medier så 

kommer jag att undersöka hur skribenterna i SL värderar och prioriterar litteraturens och 

bokens ställning i förhållande till film, massmedia och IT resurser som kan uppträda i skolan. 

Detta kapitel kommer också att se hur relationen mellan olika typer av skönlitteratur kan 

gestaltas i tidningen. De olika rubrikerna är såklart inte avsedda att ses som separata 

analyser och i ett avslutande kapitel kommer jag att försöka binda samman analyserna till en 

helhet, i ett försök att besvara frågan om vilka litteratursyner som går att utläsa i SL. 

6.1 Kulturarv och kanon 

I SL framträder ett antal hållningar och åsikter kring kulturarvet och det närbesläktade 

begreppet kanon. Under 1980-talet finns många exempel på vad som kan kallas en 

”traditionell” kulturarvssyn på litteraturen som ett arv från tidigare generationer och att det 

är skolans uppgift att tradera detta arv till nya generationer. I SL 1988:1 skriver en av 

Svensklärarföreningens lokalföreningar ett upprop med ett antal ”krav” som de önskar att 

svensk skola skall uppfylla i svenskundervisningen. ”De verkliga klassikerna förmår tala in i 

vår tid; litteraturen bör vara som en fast kanon som traderas från en generation till en 

annan. […] Vi måste få hävda den levande litteraturens betydelse som motvikt mot TV-

seriernas ”medhårsdramatik”. ” (s. 5). Argumentationen bygger på ett antal förutsättningar 

och utan accepten av dessa faller legitimeringarna. Dels förutsätts att det oproblematiskt går 

att tala om ”verkliga klassiker”, vilket inte alla idag skriver under på. Dels förutsätts det att 

dessa klassiker kan ”traderas” till nya generationer, vilket i och för sig kan vara rimligt men 
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risken finns här att ingen hänsyn tas till social, politisk eller kulturell kontext när den ”fasta 

kanon” ska överföras. Legitimeringarna är svagt formulerade eftersom de utrycks 

oproblematiskt och med en naturaliserande tendens där kulturarv och generationer inte 

behöver problematiseras. 

Ett annat exempel från ett lite annat perspektiv kan vi hitta i SL 1986:4 i en av 

svensklärarföreningen publicerad reklamkampanj för sin egen klassikerserie. Reklamtexten 

formuleras såhär om vad en klassiker ”är”: 

Svensklärare vet att klassikerna måste läsas. De måste också kommenteras, studeras och 

diskuteras. (Baksidan, 1986). 

Även om den här typen av explicit förespråkande för att viss litteratur måste läsas och att ett 

förvaltande av kulturarvet är en av skolans uppgifter blir ovanligare ju närmare nutiden vi 

kommer i SLs utgivning så försvinner inte argumentationen. Exempel hittar vi i SL 2006:3 där 

skribenten och tidigare ordföranden för svensklärarföreningen Sven-Gustav Edqvist levererar 

en polemisk, bitvis upprörd redogörelse för vad han anser vara litteraturförmedlingens 

förfall i skolan: 

Ett av ”målen” är att eleverna skall ”ta del av och förhålla sig till kulturarvet”. Nu får alltså 

kulturarvet nämnas vid namn men märk den vankelmodiga formuleringen ”förhålla sig till”, inte 

rent och klar ”förvalta” eller ”förmedla” (det som ännu lever.) (s. 17). 

Vidare skriver han i samma artikel: 

Skolan i motsats till popkulturen [ska] tillhandahålla litterära texter som tål att läsas av 

människor med olika erfarenheter och ändå förmedla tankar och känslor att dela. Det är viktigt 

att skolans litteraturundervisning lägger grunden till ett för alla tillgängligt och förenande 

referenssystem. […] Självklart skall det i en kursplan i svenska, idag som tidigare, stå vilka 

författare och verk som eleverna skall eller bör ha läst – när de lämnar skolan. […] [H]ur skall 

man för övrigt skilja mellan kulturskapande och kulturkonsumtion? – utan också eleverna, som 

kanske ännu inte mött vad vi menar med kultur utan bara ”skräpkultur” (s. 18). 

Samma författare har också skrivit en text i SL 1998:5 på ungefär samma tema: 

[V]ad bör vi då göra i väntan på högre förnuft hos oss? Jo, se till att de lokala studieplanerna 

talar klarspråk om vilka klassiker, svenska och utländska, som bör ingå i svenskundervisningen 

(s. 42). 
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En av de vanligaste legitimeringarna för traditionell bildad kulturförmedling i skolan under 

senare år brukar vara att skribenterna hänvisar till att det, tvärtemot vad som tidigare ofta 

antogs, verkar antiexkluderande. Alltså att genom att låta barn från hem utan studievana 

läsa kanoniserade verk ger dessa samma möjligheter som de ”priviligierade” som redan 

kommit i kontakt med sådan kultur. En sådan argumentation förs också av författaren längre 

fram i sin framställning (s. 43) samt av andra skribenter. Argumentet kan tyckas fjärran från 

den ”elitistiska kultur-snobbismen” från läroverkets dagar, där kanon tjänade som medel för 

att utestänga klasser ur kulturgemenskapen; åtminstone var det vad kritikerna sedan 

hävdade. Vad kan vara viktigare i dagens skola än att ge alla elever tillgång till detta 

kulturarv? Problemet är förstås i vanlig ordning inte så enkelt.  

Argumentet är förvisso upp- och nervänt jämfört med det tidiga 1900-talets men bygger 

egentligen på samma kategoriseringar och värdehierarkier som tidigare (Román, 2006 s. 

332). Detta är inte ovanligt i debatten om kanon och kulturarv. Argumentationen är 

försvarsinriktad på så sätt att flera av de legitimeringar som förs fram är defensiva. 

Författaren menar i det sista citatet att eftersom de nationella kursplanerna inte innefattar 

en kanonlista bör skolan istället så länge se till så att de lokala kursplanerna gör det. Genom 

parentesen i slutet av första citatet ”det som ännu lever” (av kulturarvet) kan det också 

betraktas som en defensiv legitimering eftersom det antyder att kulturarvet är döende eller 

håller på att försvinna och måste räddas genom att lära eleverna att “förvalta” det. 

Argumentationens giltighet kan ifrågasättas om ur perspektivet att samhället idag präglas av 

heterogenitet och upplösning snarare än av homogenitet och ”förenande referenssystem”. 

Detta synsätt skulle förmodligen inte accepteras av skribenten.  

Legitimeringarna är starkt formulerade trots att de inte problematiserar kulturarvet utan 

endast hänvisar till klassiker som i sig kan betraktas som en problematisk term om den inte 

definieras, och att dessa klassiker bör ingå i undervisningen. Varför de bör ingå förklaras 

dock tydligt. Det rör sig som vi nämnt tidigare om att skapa ett gemensamt referenssystem 

för eleverna. Klassikerna ska också tjäna till att lära eleverna skillnaden mellan ”skräpkultur 

och kultur”. Det rör sig därmed om legitimeringar med en etisk utgångspunkt. Uppdelningen 

som skribenten gör mellan ”popkultur” och kultur är intressant. Den kan uppfattas som 

starkt formulerad eftersom den ger ett tydligt exempel på hur skribenten uppfattar att 

läraren kan göra och argumentera för denna uppdelning. Popkultur kan inte såsom ”litterära 
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texter” tåla att läsas av människor med olika erfarenheter och ändå förmedla ett budskap. 

Oavsett hur man ställer sig till det argumentet är det i alla fall tydligt formulerat så att det 

klart framgår på vilka grunder författaren argumenterar. Detta är ett drag hos den starka 

legitimeringen. 

Magnus Persson beskriver i sin artikel Kulturella värderingar (1999) hur han paradoxalt nog 

kan utläsa att även om kanonföreträdarna och deras motståndare (Persson tar feminismen 

som exempel) är oense om det mesta så är de helt överens om en grundläggande sak – man 

föreställer sig att de kanoniserade texterna är bärare i sig av bestämda kulturella värden. De 

är sedan inte överens om huruvida dessa värden är patriarkala eller humanistiska (som 

exempel) (s. 121-124). Myten är fortfarande aktiv och dess nödvändiga premisser desamma. 

Legitimeringen ”ta del av kulturarvet” förutsätter en oproblematisk syn på ett kulturarv, 

detta arvs giltighet för samtliga, samt att detta i någon mån går att förmedla. Accepterandet 

av dessa principer utgör förutsättningen för argumentationens hållbarhet. Det förutsätts 

också att tolkningsföreträde att avgöra vad som är kultur och vad som är skräpkultur hör till 

läraren. På så vis kan man också genom Bourdieus begrepp fält se argumentationen som en 

representation av en spelare på det litterära fältet och ett inlägg som syftar till att bibehålla 

och reproducera makten om med litterära kvalitetsbegreppet som utgör det kapital 

aktörerna spelar om. Observera att jag inte tror eller misstänker att detta är ett medvetet val 

eller ett slags strategi i syfte att konservera maktförhållanden. I likhet med Bourdieu finner 

jag det mer troligt att det rör sig om en omedveten relation mellan på fältet inlärda scheman 

som i sin tur genererar strategier som kan men inte måste överensstämma med aktörens 

medvetna intresse. (Bourdieu, 1992 s. 137-138).  

Lars Brink har undersökt kanonbegreppet och menar att ”för att kunna hävda sig i 

kanondebatten har det varit nödvändigt t.ex. för feministiska grupper att genom egna 

antologier eller litteraturvetenskapliga översiktsverk sammanställa […] den egna alternativa 

traditionen” (Brink, 2006 s. 14). I SL 2009:1 finns en artikel som kan exemplifiera detta. 

Artikeln är ett inlägg i debatten om en svensk kanon som startades av den folkpartistiska 

riksdagsledamoten Cecilia Wikström (Wikström, 2006). märkligt nog förekommer ingen 

debatt i SL angående Wikströms förslag under 2006; något som också Persson påpekat och 

förundras över (s. 9). Men några år senare, i samband med utgivandet av en antologi med 

nordiska texter tar alltså SL upp tråden genom ett inlägg av Per-Anders Holkers från 2009; 
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Artikeln är starkt kritisk till flera aspekter på kanonbegreppet. ”Problemet är inte att det 

saknas en gemensam litteraturlista utan att flertalet elever överhuvudtaget inte läser mer än 

en eller annan bok per år” (s. 11). Holkers påvisar förslagets politiska dimensioner genom att 

angripa Danmarks statsminister som 2006 införde en dansk nationalkanon: 

När stadsminister Anders Fogh Rasmussen låter fastställa en dansk kanon […] är inte bara 

”danskheden” vägledande. Som hans hånfulla utfall mot ”smagdomerne” i dansk kulturliv visat, 

leder han också en ”kulturkamp mot kulturradikalismen”. Modernism, mångkultur och 

relativism i [sic!] utdöms (s. 9). 

Vi har alltså att göra med en artikelförfattare som inte alls förefaller dela Wikströms (eller 

Fogh Rasmussens) syn på kanon. Men, i slutet av artikeln framkommer det att han 

egentligen inte vänder sig mot en kanon som sådan, även om han inte använder det 

begreppet. Istället är det urvalet av texter som inte överensstämmer med Holkers syn på 

litteratur. ”Varför skall en kanon knytas till ett bestämt landområde? Är det inte minst lika 

viktigt att minnas vad Sapfo hade på hjärtat än att lyssna vad en aldrig så intressant same 

har att förkunna?” (s. 11). Jag har tagit upp ovanstående citat för att illustrera hur 

kanondebatten ibland framstår som våldsamt polariserad, (vilket den ibland också är) men 

där det inte är så säkert att de olika sidorna egentligen står så långt ifrån varandra (Se också 

Román, 2006 s. 269). Exemplet kan också tjäna som påminnelse på att litteraturläsning, av 

lust eller ”påtvingad” i skolans värld aldrig kan betraktas som helt fri och politiskt obunden. I 

alla former av litteraturlegitimeringar finns en bakomliggande ideologi. Problematiken har 

inte undvikits. Litteraturen blir fortfarande ett värde i sig. En animerad kanondebatt kan i 

värsta fall dölja och hindra en mer produktiv diskussion om hur vi kan lyfta frågor om 

litteraturens ideologiska aspekter och inte minst hur vi kan använda kanon.  

Debatten om kulturarvets plats i skolan är inte ny men har inte heller försvunnit i de senare 

numren. Ett exempel på hur kulturarvet och kanon kan naturaliseras i senare nummer av SL 

kan vi hitta i SL 2012:3 när den nya ordföranden Ann Boglind försvarar bruket av äldre texter 

i svenskundervisningen: 

Här följer några av mina argument: Vid läsning av äldre texter ges kontakt med vårt förflutna, vi 

blir delaktiga i en historisk gemenskap. Vi blir engagerade och historiskt medvetna. Vi får 

perspektiv på vårt eget liv och känner att vi är en del av den historiska processen. (s. 5). 
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Citatet kan ses som en provkarta över litteraturlegitimeringar, såsom att äldre texter ger 

kontakt med vårt förflutna, och att vi blir delaktiga i en historisk gemenskap. 

Legitimeringarna kan tyckas vara starkt formulerade men vid en närmare granskning menar 

jag att de är så allmänt hållna och innehåller ett universalistiskt drag om litteraturens värde i 

sig (vi blir delaktiga, engagerade osv.) att jag får betrakta dem som svaga. Det finns inte 

heller några argument för varför vi ska bli delaktiga i en historisk gemenskap som hade 

krävts för att betrakta legitimeringen som stark. Det saknas följdfrågor och 

problematiseringar. Det har skett en naturalisering om skribenten inte längre anser att 

”varför frågan” behöver tas upp och belysas, något som också Lundström noterar i sin 

avhandling och som han hävdar dessutom är ett ökande fenomen i SL (2007 s. 194). Frågor 

som kunde varit relevanta är till exempel vems förflutna det är tänkt att man ska få kontakt 

med? Legitimeringen aktualiserar ett antal frågor som inte problematiseras eller lyfts i 

artikeln. Legitimeringarna kan vara lätta att stämma in i men de kan tänkas bygga på en 

förutsättning om homogenitet och en kulturellt stabil bas vi inte kan utgå ifrån i ett 

multikulturellt, fragmentiserat samhälle som flera forskare hävdar utgör det postmoderna 

samhällstillståndet och som jag utgår ifrån i min analys. Sociologen Stuart Hall har utarbetat 

en modell för hur vi kan förstå vad som händer när identitet görs om till ideologi eller politik. 

Hall beskriver två olika utgångspunkter, den essentialistiska identitetssynen och den 

konstruktivistiska synen.  

Den essentialistiska synen utgår ifrån ett hävdande och värnande av ett slags kollektiv 

identitet som stammar från en gemensam historisk erfarenhet. Den syn är vad som ligger 

bakom legitimeringen ovan att litteraturen (åtminstone äldre texter) gör oss ”delaktiga i en 

historisk gemenskap”.  Ur ett konstruktivistiskt perspektiv ses istället identitet som 

konstruerad utifrån maktstrukturer och heterogena historiska kontexter som måste 

problematiseras för att förstås (Hall, 1999 s. 231-233).  Ovan kan vi se att det är den 

essentialistiska synen på identitet som är aktiv. Risken med ett sådant synsätt skulle kunna 

vara att den dels konstruerar skillnader mellan olika grupper och kulturer och dels att dessa 

osynliggör heterogeniteten i den ”egna” kulturen. Både Persson och min egen studie av 

styrdokumenten visar på sådana tendenser i styrdokumenten som kan anses vara influerade 

av en essentialistisk syn på identitet. I styrdokumenten är utgångspunkten att det finns en 
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svensk kultur, och att den dessutom går att särskilja från en nordisk och en global kultur 

(Karlsson, 2013; Persson, 2007). 

Jag kommer att uppehålla mig ytterligare något omkring litteratur och ideologi. Román har 

påtalat att det under första halvan av 1980-talet som han analyserar förekom en livlig debatt 

om kulturarvet. Han identifierar två olika ideologiska ”hållningar” som så att säga från varsitt 

håll argumenterar för en litterär kanon. Dels den ”traditionella” hållningen om ett evigt 

kulturarv med samma värde för alla människor, alltså en tydlig koppling till det jag kallar för 

litteraturens värde i sig. Denna representerades av ett flertal av 1980-talets redaktörer och 

ordförande för Svensklärarföreningen och SL, till exempel Sven-Gustav Edqvist som vi möter 

även i föreliggande studie. Även svenska akademins dåvarande ständige sekreterare Lars 

Gyllensten gav sig in i debatten och förespråkade en idealistisk, immanent syn på kulturarv 

och kanon och beskrev hela 1970-talets skolutveckling som ett ”kvasisocialistiskt förräderi 

mot folket” (Román, 2006 s. 274). 

På andra ”sidan” vallgraven, i det ”socialistiska” lägret förekom också de som 

argumenterade för kulturarvet men då med andra argument. Román exemplifierar med SLÅ 

1984 där ett sådant ”sociologiskt kulturförsvar – kritiskt och relativiserat” fördes av 

litteraturvetaren Lars Lönnroth. (s. 275) Lönnroth utgick från kulturen som maktmedel och 

förkastar tanken på ett gemensamt kulturarv. Istället fanns det enligt Lönnroth, som tog 

hjälp av Bourdieus teori om kulturellt kapital, olika kulturarv för olika samhällsgrupper och 

att beroende på vilka samhällsgrupper som dominerade så kom också kulturarvet och kanon 

att förändras. Istället måste mångfalden i kulturarvet uppmuntras. Lönnroths argument 

mynnade ändock till slut, så som vi också såg i mitt eget analysexempel ovan, ut i att det 

trots allt finns en ”kärna av litteratur som förenade människor över både nations- och 

klassgränser. Lönnroth menade att denna kärna var viktig att känna till eftersom den var ett 

nödvändigt kulturellt kapital för den som ville ”påverka samhället” (Román, 2006 s. 275-

276).  

Självfallet finns det också skribenter som är direkta motståndare till tanken om ett 

traderbart kulturarv. Under rubriken Gubbarnas litteraturhistoria kvinnornas 

litteraturhistoria eller läsarnas litteraturhistoria? i SL 1988:3 skriver Kristian Wåhlin6 en 

                                                      
6 Wåhlin är litteraturforskare och var redaktör för en satsning i SL under ett par år under det sena 80-talet som 
kallas ”litteraturlådan” där det var tänkt att litteraturfrågor skulle dryftas. Projektet läggs ner 1990. 



31 
 

artikel där han hävdar att det inte går att tala om ett kulturarv eller en litteraturhistoria. 

Wåhlin förespråkar istället ett synsätt där en mängd olika litteraturhistorier får samsas och 

trängas med varandra. Wåhlin föreslår också att någon snarast bör skriva en ”läsarnas 

litteraturhistoria” baserad på vilka verk som faktiskt blir lästa (s. 43-46). Wåhlins artikel 

framstår som progressiv och radikal i jämförelse med många övriga artiklar i SL under 1980-

talet men är samtidigt ett uttryck för att SL under perioden fungerar som en arena där flera 

olika synsätt får tillfälle att uppmärksammas.  

I SL 1992:2 och några nummer framåt skriver Jan Thavenius en artikelserie om litteraturens 

ställning i den interna litteraturteoretiska diskussionen inom akademien. 

För närvarande står olika kompensatoriska hållningar starka i både debatt och forskning. Alla 

krafter måste samlas kring försvaret av kulturarvet och etablerade kulturformer. Men om 

”modes and categories inherited from the past” inte längre stämmer med verkligheten? Om de 

kompensatoriska strategierna utgår från felaktiga förutsättningar? Om nu allt är statt i 

förändring: litteraturen och läsningen? […] Kanske krävs det idag en kulturpedagogik som 

överskrider de gamla hållningarna istället för att gripa tillbaka på dem? (s. 3). 

Thavenius artikel föregriper delvis resonemang i både Persson (2007 s. 7, 29) och min egen 

studie (Karlsson, 2013 s. 20-22). Noteras kan också öppningen mot en kulturalisering av 

litteraturen och litteraturpedagogiken. Thavenius använder termen kulturpedagogik istället 

för litteraturpedagogik. Detta kan kopplas samman med de då kommande nya 

styrdokumenten lpo 94 och lpf 94 där kulturaliseringen av svenskämnet blev omfattande. 

Det går också att se ovanstående citat som ett exempel på vad jag menar när jag skriver att 

SL följer och vidareför aktuell forskning om litteratur. Thavenius artikel utgår ifrån en starkt 

förankrad vetenskaplig hållning men utmynnar sedan snarast i en frågeställning riktad till de 

svensklärare som läser tidningen. Frågan är om han når ända fram? Thavenius fortsätter sin 

artikelserie i SL 1993:1: 

Försvagas läsning som fördjupande tolkande handling och distanserad lust till förmån för en 

estetisk praktik läsning eller annan som ger omedelbar lust, närhet, utlevelse, extas? […] Är det 

enbart en förlust att det litterära förflutna inte längre spelar samma roll som för bara en 

generation sedan? Vad kommer upplösningen av den skarpa gränsen mellan hög och låg kultur 

att leda till? (s. 26). 

Thavenius är en av landets mest produktiva forskare om svenskämnet och litteraturens 

ställning. Han för in ett perspektiv i SL som kanske inte är typiskt för det tidiga 1990-talet i 
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tidskriften men som är ett exempel på hur ett mångstämmigt samtal kan äga rum med SL 

som arena. Man kunde tänka sig att Thavenius ganska drastiska artikel borde få stor respons 

bland tidningens läsare i form av insändare eftersom det rör sig om en mycket radikal 

hållning som går på tvärs med många andra uppfattningar i tidningen. Några sådana 

kommentarer har jag dock inte kunnat spåra i materialet. Román har också uppmärksammat 

Thavenius som var aktiv även under det tidiga 1980-talet då han framstod som den mest 

potenta motståndaren till kulturarvsförespråkarna. Thavenius utgör också det tidigaste 

exemplet i SL på det perspektiv som under 2000-talet kommer att bli vanligt företrätt av 

litteraturdidaktiker, Thavenius kan positioneras någonstans mellan litteraturvetenskapen 

och litteraturdidaktiken och verkade under 70- och 80-talet i den så kallade ”pedagogiska 

gruppen” vid Lunds universitet. Gruppen representeras i SL främst av just Thavenius och 

representerar ett kulturradikalt perspektiv på läsning och litteratur. Jag tittar närmare på 

litteraturdidaktikernas närvaro i SL under rubriken litteraturdidaktikerna nedan. 

Vi kan konstatera att inte så mycket har hänt sedan mitten av 80-talets debatt om 

kulturarvet som Román beskriver det. De argument jag spårat i texten för och emot en 

skolkanon och skolans roll som kulturarvsförmedlare eller förvaltare känns igen. Det 

förekommer både starka och svaga legitimeringar av litteraturläsning i form av argument för 

eller emot kulturarvet. 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 ärva 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. Det är något självständigt som 

måste försvaras och bevaras, eller motsatsen, det är något som behöver motarbetas och 

demonteras (s. 287-288). Denna dikotomisering av kanon (för eller emot) kan vi skönja också 

i SLs debatter om hur skolan ska agera i kanon- och kulturarvsfrågan.  

6.2 Myten om den goda litteraturen 

Myten om den goda litteraturen är inte lika påtagligt förekommande i SL som i de tidigare 

studier av Persson och Karlsson som studerat läromedel och styrdokument. Men den är inte 

ovanlig. I SLÅ 1998 skriver redaktören Ingrid Nettervik: 
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De positiva effekterna av att läsa skönlitteratur är nu allmänt kända” [...] den utvecklar och 

stimulerar språk och fantasi, den tränar koncentrationsförmågan, den ger kunskap om andra 

människor, länder tider och kulturer, den ökar förmågan till empati, den ger kunskap om det 

egna jaget och den ger god underhållning (1998 s. 5). 

Ovanstående två citat ger dels exempel på en hel rad av explicita litteraturlegitimeringar, av 

vilka många är mycket vanligt förekommande i SL. Två formuleringar gör att jag kan hänvisa 

det översta citatet till ett omfamnande av myten om litteraturens inneboende godhet. Dels 

”ökar förmågan till empati ]…]” och dels ”ger [litteraturen] god underhållning.” (min 

kursivering.) Citatet skapar en känsla av att litteraturen har automatiska verkningar, de goda 

egenskaperna sker automatiskt, läsningen av litteratur i sig skapar goda effekter. Dessutom 

ger litteraturen enligt Nettervik god underhållning. Är det alltid så? Det förefaller så i texten. 

Kunde det inte tänkas att litteraturen ger dålig underhållning? Eller ingen underhållning alls? 

Min avsikt här är inte att kritisera litteraturen som sådan utan att fästa uppmärksamheten 

på att litteraturens effekter här förefaller komma helt automatiskt. Det följer av citatet ovan 

att litteraturen ger kunskap om andra länders kulturer. På detta tycks det följa att 

litteraturen ökar förmågan till empati. Kan inte det motsatta också tänkas vara riktigt 

beroende på vilken litteratur som läses och under vilka former? Kan man återigen inte tänka 

sig att viss litteratur snarast kanske minskar förmågan till empati? Eller att empatin riktas till 

att omfamna moraliskt förkastliga företeelser, vilka de nu kan vara? Det är snarast att 

förringa litteraturens förmåga (som jag anser både finns och bör utnyttjas) att ge 

förutsättningar för en lång rad positiva utvecklings-effekter hos skolelever. Om dessa 

effekter sker helt automatiskt, varför ska vi då ens ha en litteraturpedagogik? Värdet har 

lagts direkt i litteraturen. I motsats till en annan tänkbar uppfattning att litteraturen kanske 

får sitt värde i mötet med läsaren, i en specifik, social kontext.7 Resonemanget är jämförbart 

med vad som framkommit i Magnus Perssons och min egen studie av styrdokumenten där 

motsvarande förgivettagande av litteraturens inneboende godhet artikuleras (Se Karlsson, 

2013 s. 23-24 och; Persson, 2007 s. 140). Persson refererar till en av de verkligt stora 

tänkarna och kritikerna av den mytologiserat goda litteraturen, den tyska filosofen Theodor 

W. Adorno. Adorno menar att det alltigenom moraliskt goda och förebildliga skönlitterära 

verket skulle vara fullständigt ointressant som litteratur och förmodligen dessutom 

                                                      
7 En uppfattning som förvisso också kan vara problematisk. 
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kontraproduktivt en litteraturpedagogisk synvinkel om den syftar till att ge eleverna 

förutsättningar att navigera i tid av kulturella förändringar och fragmentisering (Adorno 2005 

i Persson, 2007 s. 260-261). Adornos ståndpunkt kan förstås av många uppfattas som alltför 

extrem men den kan kanske fungera som en motvikt till tendenserna till idealisering av 

litteraturens effekter. Netterviks argumentation bedömer jag som en blandning av starka 

och svaga legitimeringar. Det finns en specificering av vilka effekter som litteraturläsning 

enligt Nettervik har, men det sker liten eller ingen problematisering om dessa komplexa 

effekter och hela argumentationen är formulerad i så positiva termer att ett 

problematiserande resonemang förmodligen hade varit svårt att få till stånd. 

Argumentationen är naturaliserad, att de goda sidorna är ”allmänt kända” är ett tecken på 

en naturaliserad argumentation där man undviker en problematiserad diskussion genom att 

helt enkelt förneka att den finns. Andy Hargreaves menar i sitt verk Läraren i det 

postmoderna samhället att ett framträdande drag hos det postmoderna subjektets identitet 

som han kallar ”det gränslösa jaget” är en illusion om allmängiltighet, jaget saknar enligt 

Hargreaves en fast enhet och förankring i moraliska skyldigheter. Därför menar Hargreaves 

är det utmärkande för identiteten att försöka upprätta sig själv i förhållande till sin 

omgivning. Han menar att detta kan ske genom att anammande av ”politisk naivitet” som 

inte förmår eller vill reflektera över den sociala och politiska kontext man verkar i 

(Hargreaves, 1998 s. 86-90). Detta går att koppla till tendensen att naturalisera 

litteraturläsningen och koda detta som någonting odiskutabelt gott. Fler exempel på hur 

denna naturalisering kan ske i SL får vi ett slags ”programförklaring” från 

Svensklärarföreningen genom ordförande Bo Renberg fastslår föreningen genom SL 1996:5 

att föreningen vilar på en humanistisk grundsyn: 

Vi ser utvecklingen av människans (elevens) språkförmåga och litteraturintresse som ett 

självändamål, som är av avgörande betydelse för vårt människoblivande, för 

personlighetsutvecklingen. Såväl kulturarvet som de instrumentella färdigheterna underordnas 

detta perspektiv […] hennes [människans] förhållande till litteratur handlar om mänskliga 

relationer […] (Renberg, 1996 s. 4). 

Återigen artikuleras uppfattningen att litteraturen på något sätt är universell, ett, som det 

står självändamål överordnat allt annat. Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att 

SLF anser att läsning automatiskt leder till bättre människor. Jag är den förste att erkänna att 

litteratur kan handla om mänskliga relationer, frågan är dock om det så oproblematiskt kan 
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hänvisas till detta som SLF gör här. Ovanstående citat utrycker ett tydligt ställningstagande 

för litteraturens självverkande funktioner. Mot bakgrund av den redovisade forskningen som 

problematiserar synsättet att litteraturen på något sätt kan kallas universell kan detta 

ifrågasättas. Argumentationen är så allmänt hållen att legitimeringarna får anses svaga. 

”Litteraturintresse” anses till exempel ovan vara ett ”självändamål” vilket kan tolkas som en 

naturalisering av litteraturläsningen. Om en skribent endast framför argumentet att 

någonting är ett ändamål i sig självt tappas den viktiga kritiska positionen och möjligheten 

att diskutera och problematisera. Det går att ana ett ”enande” syfte bakom skrivelsen om 

”mänskliga relationer”, litteraturteoretikern Terry Eagleton skriver i The ideology of the 

aesthetic (1990) om ”estetikens grundmyt” som han menar är en dröm om det förenande, 

om en kvardröjande gemensam värld i en tid av fragmentisering (s. 2). En sådan förhoppning 

kan anas i SLFs programförklaring. 

Det finns undantag mot denna vanligt förekommande litteratursyn i SL. I nr 2008:4 skriver en 

lärarstudent en artikel som på flera sätt problematiserar vad hon också uppfattat som en 

normativ litteratursyn i SL.  

Vi bör komma ihåg att all litteratur inte nödvändigtvis är bra. Det är lätt att få det intrycket i en 

argumentation för litteraturens självklara plats i svenskämnet. Men just det faktum att texter 

många gånger innehåller tvivelaktiga inslag är ytterligare en anledning till varför vi ska ta in 

dem i undervisningen. (Marklund, 2008 s. 18). 

Skribenten för här ett problematiserande resonemang som ofta saknas i de artiklar av SL jag 

studerat. Legitimeringen är stark eftersom den framför ett konkret argument för 

litteraturens roll i skolan. Samtidigt får det också noteras att även ovanstående skribent 

uppfattar skönlitteraturens plats i skolan som ”självklar”. I det fallet går hon alltså inte 

utanför den svaga legitimeringen. Man kan förstås hävda att litteraturen ska ingå i 

svenskämnet eftersom ”det står i kursplanen”. Det argumentet äger sin giltighet men det rör 

sig om en svag legitimering om den inte följs upp med argument som också problematiserar 

detta. Artikelförfattaren går dock i övrigt i sin legitimering utanför myten om den goda 

litteraturen i sitt försvar av skönlitterär läsning i skolan. Här finns en medvetenhet om att 

litteraturen riskerar att tas för given när man ”på fältet” ska argumentera för dess plats i 

undervisningen. Dessutom är argumentet att läraren kanske också kan bejaka litteraturens 

”tvivelaktiga” inslag en intressant och mycket ovanlig legitimering av litteraturen. Denna 
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legitimering ligger i linje med vad Magnus Persson argumenterar för bland annat i sin artikel 

Att läsa lolita på lärarutbildningen. Persson menar i likhet med hur jag uppfattar 

artikelförfattaren ovan att ett av litteraturens värden som undervisningsmaterial kanske inte 

ligger i dess godhet utan tvärtom i viss litteraturs förmåga att utmana våra föreställningar 

och normer (Persson, 2010 s. 15).  

I de nyare numren blir överlag talet om det allmänmänskliga vanligare. Under 1980-talet 

åtföljs oftast en anspelning på det allmänmänskliga också med en hänvisning till kulturarv 

eller att vissa böcker bör läsas. Under 2000-talet förefaller det många gånger ”räcka” med 

att påpeka att det är elevernas tolkning som är det väsentliga. Det intressanta är att det trots 

det ändå förefaller vara de klassiska kanoniserade titlarna som ska läsas i skolan. Men utan 

att litteraturvalet behöver motiveras. (Se exempelvis SL 2004 s. 3-5) 

Det är inte orimligt att anta att den drastiskt ökande legitimeringen ”personlig utveckling” 

hänger samman med kursplanernas utveckling. Stefan Lundström (2007) har studerat 

kursplanerna från 70-talet och framåt och beskriver en som han uppfattar det övergripande 

skillnad mellan lpf 94 och lgy 70. Lgy 70 sätter samhällsbehov som fokus för 

kunskapsproduktionen medan lpf 94 istället placerar elevens individuella utveckling, att 

”hitta sig själv” som fokus (s. 164). Didaktikforskaren Fredrik Hansson (2011) talar om en 

”avpolitisering till förmån för en mer individcentrerad skolpolitisk agenda” i skolans senare 

styrdokument (s. 28). Läroplanernas (från 1994 och de nya från 2011) starka betoning på 

personlig utveckling av eleverna i skolan förefaller ha satt sina spår i hur skribenterna i SL 

motiverar skönlitteraturen. Att SL följer kursplanerna och inkorporerar influenser även om 

man ibland är kritisk är något som också Román noterar i sin undersökning (s. 334-335, 322).   

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, 2009a s. 68). Jan Thavenius skriver att föreställningen om 

litteraturens automatiskt goda verkningar på eleverna har funnits mycket länge i 

styrdokumenten och att detta hindrat eller osynliggjort en diskussion om hur och varför 

eleverna bör läsa (Thavenius, 1991 s. 369f). Denna föreställning får genomslag i SL.  
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Synen på litteraturen som automatiskt god går förstås att applicera i kombination med de 

flesta andra typer av legitimeringar, men kanske i synnerhet med en i SL mycket vanligt 

förekommande typ; språkutvecklingsargumentet som vi ska titta närmare på nedan. 

6.3 Språkutvecklingsargumentet 

Under hela undersökningsperioden framträder en legitimering som den absolut vanligaste: 

språkutvecklingsargumentet. Legitimeringen hävdar att litteraturen är språkutvecklande och 

bidrar till att eleverna tillägnar sig ett korrekt språkbruk. Jag bifogar några hänvisningar från 

materialet men argumentet är så vanligt att i princip varje nummer på ett eller annat sätt 

kan tjäna som referensmaterial. Se exempelvis 1986:2 (s. 29), 1991:5 (s. 20), 1994:4 (s. 3), 

1996:1 (s. 10), 1996:4 (s. 4). 

Att litteraturen kan utveckla och stimulera till språkutveckling hos elever är knappast 

kontroversiellt. Forskare har påpekat och studerat elevers läsvana och jämfört med deras 

språkkunskaper. Men vad menas egentligen med att utveckla sitt språk? Och vilket språk är 

det som ska utvecklas och varför? Detta är frågor som borde uppstå och problematiseras när 

legitimeringen ”språkutveckling” aktiveras. Termen språkutveckling används istället ofta i SL 

på ett sätt som kan beskrivas som icke-problematiserande. De referenser jag ovan hänvisar 

till talar inte om detta. Det är inte svårt att förstå varför. Argumentet passar väl in i (valfri 

årgångs) kursplaner, det är också ett argument som är svårt att argumentera mot eftersom 

språkutveckling i sig bör vara något som de flesta kan tillskriva ett värde. Argumentet är 

alltså naturaliserande. Språkutvecklingsargumentet är också det argument som oftast i SL 

framställs genom svaga legitimeringar utan vidare problematiseringar. Detta mönster går 

igen även i skolans styrdokument från 1994. I styrdokumenten artikuleras uppfattningen att 

litteraturläsning kan motiveras genom att det är viktigt att eleverna är bekanta med vissa 

vetenskapliga begrepp och metoder. Vad gäller utveckling av språket finns däremot inga 

sådana målsättningar i styrdokumenten. Thavenius spekulerar kring att det kanske kan 

förhålla sig så att man genom att undvika att motivera språkutvecklingen i styrdokumenten 

tydligare försöker undvika en besvärande diskussion om åldrad grammatikundervisning 

(Thavenius, 1999a s. 156). Nu handlar detta om renodlad språkundervisning och 

språkinlärning medan mina exempel i SL handlar om att använda litteraturen i syfte att 

utveckla elevernas språk. Litteraturargumentet för språkutveckling kan tänkas ha flera 

syften. Dels är det ett relativt enkelt sätt att motivera läsning av skönlitteratur och dels är 
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det också ett sätt att argumentera för språkutveckling utan att behöva blanda in grammatik 

som kan tänkas ha en negativ konnotation i mångas öron. Det är inte heller alla som köper 

litteraturens språkutvecklande funktioner rakt av. I SL 1985:1 skriver språkvetaren Lars Melin 

en artikel där han argumenterar för att litteraturen tar alltför stor plats i undervisningen och 

att språkutvecklingen på grund av detta försakats (s. 8). Frågan om litteraturen är det bästa 

sättet för eleverna att lära sig språket förekommer med ovanstående undantag knappast i 

SL. Och även om de flesta erkänner att en inskolning av eleverna i skolskriftligheten är 

mycket värdefull kanske man också kunde tänka sig att litteraturundervisning också kunde 

syfta till att lära elever att kritisera och ifrågasätta just denna skriftkultur.  

6.4 Litteraturdidaktikerna i SL 

Gruppen litteraturdidaktiker framträder främst i två olika typer av artiklar i SL. Dels genom 

recensioner som SL gör av litteraturdidaktikernas utkomna avhandlingar på och dels genom 

egna artiklar som publiceras i SL. Givetvis går det inte att betrakta gruppen 

”litteraturdidaktiker” som helt homogen men en tendens i artiklarna är att flera av dem är 

inriktade på någon form av erfarenhetspedagogik. Från ca 1995 och framåt ökar gruppen sin 

närvaro märkbart i SL. Antalet artiklar skrivna av verksamma svenskdidaktiker blir fler, den 

absolut största majoriteten av dessa är litteraturdidaktiker. Martinsson har ställt upp ett 

enkelt diagram som visar representationen av olika ”genrer” i procent i SL mellan 1960-2010. 

Han konstaterar att andelen ”vetenskapliga” och ”ämnesdidaktiska” artiklar ökar från ca 15 

% 1995 till 30 % 2005 (Martinsson, 2012 s. 223). Martinsson specificerar inte vilken typ av 

ämnesdidaktik det rör sig om men min studie visar att det nästan uteslutande rör sig om 

litteraturdelen av ämnet som behandlas. Det ska dock noteras att den procentuella andelen 

artiklar med vad Martinsson kallar ämnesdidaktiskt innehåll var ännu högre under det tidiga 

1980-talet, det rör sig om den så kallade pedagogiska gruppen som då producerade stora 

mängder studier kring litteraturundervisning.  

Några exempel på hur litteraturdidaktikerna hanterar legitimeringsfrågan i nyare nummer av 

SL kan vara på sin plats. I SL 2012:2 Michael Tenberg: 

Att skönlitterära texter skulle kunna läsas för att förbättra läsarnas moraliska hållning är 

måhända tveksamt. […] [D]en skönlitterära läsningens potentiella funktion [finns] när det gäller 

att engagera läsare känslomässigt och stimulera till reflexion över etiska och sociala 

problemställningar (Tengberg, 2012 s. 31-32). 
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I SL 2008:1 diskuterar lektor Per-Yngve Andersson myten om den goda litteraturen: 

Ett problem med en alltför tydlig ”etisk profil” i klassrumsläsningarna är att de tenderar att bli 

tillrättalagda på ett sätt som frånkänner litteraturen som inte direkt kan mätas på en etisk 

måttstock (Andersson, 2009 s. 33). 

Det perspektiv som didaktikerna för fram och som exemplifieras med ovanstående exempel 

är ett mer problematiserande förhållningssätt till litteraturen.8 De utgår ifrån starka 

legitimeringar som också lyfter fram etiska och sociala kontexter som viktiga parametrar när 

skribenterna diskuterar litteraturens värde. Sedan mitten av 1970-talet har det funnits en 

närvaro av vad som kan kallas ämnesdidaktiker även om ämnesdisciplinen i sig är en 

modernare konstruktion. Det rör sig som sagt om den pedagogiska gruppen i Lund med 

Thavenius och Bengt-Göran Malmgren som främsta företrädare. Det är Thavenius som 

främst företräder gruppen i SL. Thavenius producerar artiklar i tidningen genom hela 

undersökningsperioden. Lundström analyserar pedagogiska gruppens närvaro i tidningen 

under tidigt 80-tal och noterar ett starkt motstånd mot gruppens artiklar som motståndarna 

menar är alltför ideologiskt färgade, ”socialism genom litteraturundervisning” skriver en 

kritiker (Lundström, 2007 s. 168). I de senare nummer av SL jag studerar finns inte den 

kritiken kvar i samma omfattning och knappast i så hårda ordval som präglade det ideologisk 

laddade 70-talet. Däremot kan man argumentera för att den syn på litteraturen som 

pedagogiska gruppen företrädde på 70- och 80-talet motsvaras i stor omfattning av den 

erfarenhetspräglade litteratursyn som dagens litteraturdidaktiker ger uttryck för i SL. Peter 

Degerman ger uttryck för en sådan tolkning i sin studie av litteraturdidaktiska avhandlingar 

under 2000-talet.  

Söker vi svaret på varför vi bör läsa och studera litteratur i de litteraturdidaktiska 

avhandlingarna finner vi […] inget ytterligare utöver de resultat som erfarenhetspedagogiken 

gav oss på 1980-talet[.] [….] (Degerman, 2012 s. 335). 

Ovanstående konstaterande är förstås intressant ur flera perspektiv. Jag har här ingen 

möjlighet att fördjupa mig i hur litteraturdidaktiken utvecklats eller stagnerat genom åren. 

                                                      
8 I förbigående kan också kort nämnas att svensk litteraturdidaktisk forskning på senare tid har kritiserats. Jag 
delar den kritik som framförts mot litteraturdidaktikens homogena ställning i Sverige, där samma teoretiker 
och forskare nämns och refereras i stor utsträckning i de flesta avhandlingar och artiklar som produceras inom 
fältet. Detta är problematiskt för ämnets vetenskapliga integritet men det är något av ett sidospår i följande 
framställning. 
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Däremot är det intressant eftersom jag delar uppfattningen genom de tendenser jag ser i SL. 

På många sätt liknar de litteraturdidaktiska företrädarnas artiklar i SL de som främst 

Thavenius skrivit under 1980- och 1990 talet (och förmodligen också under 1970-talet om vi 

får tro Lundström). Det som skiljer ut sig är främst avsaknaden av respons på de 

litteraturdidaktiska artiklarna. Under 80-talet förekom, som vi såg ovan en debatt mellan 

främst pedagogiska gruppen och vad som närmast kan betecknas som kulturföreträdare, en 

grupp som alltså inte längre är aktiv i någon egentlig mening i SL. Det erfarenhetsbaserade 

didaktiska perspektivet som idag förs fram i SL av ämnesdidaktikerna får idag stå oemotsagd 

om man endast ser till ren respons på artiklar i tidningen. Tar vi däremot hänsyn till andra 

artiklar skrivna av andra intressegrupper, såsom de som citerats under tidigare rubriker kan 

det konstateras att det fortfarande finns ett flertal skilda litteratursyner i SL.   

Gruppen ”kulturföreträdare” saknar i princip helt representation i SL under 2000-talet, det 

förekommer en del intervjuer med författare men dessa behandlar inte frågan om 

litteraturläsning i någon omfattning som kan ge stöd för en tolkning av en litteratursyn. Den 

typen av kulturföreträdare som tidigare förekommer flitigt i SL fram till mitten av 1980-talet 

enligt Román är borta år 2000. Det som också händer under främst 2000-talet är att 

inskickade längre artiklar av lärare minskar. Istället ”professionaliseras” tidningen och 

producerar en större mängd kortare artiklar på något tema, såsom intervjuer, reportage eller 

listor av olika slag. Martinsson menar att detta talar för att tidningen gått från att vara ”ett 

medlemsblad med tydlig inriktning på ämnesdidaktik till att bli en professionstidskrift med 

aktuella reportage (Martinsson, 2012 s. 226).  

6.5 Högt och lågt – litteratur, litteratur och medier 

Forskning har påpekat att skolan ofta sett sig som en ”försvarare” av ett litterärt kulturarv 

bestående av ”höglitterära” verk. Detta försvar är riktat mot den ”hotfulla masskulturen” 

som tydligen alltid hotar att förgöra och krossa kulturarvet (För exempel på studier som visat 

detta se: L. G. Andersson et al., 1999; Gaztambide-Fernandéz et al., 2004; Persson, 2007, 

2010, 2012; Thavenius, 1999a). Vi har ovan sett exempel både på hur denna uppfattning av 

vissa författare artikuleras i SL i termer av ”skräpkultur” men uppfattningen har också 

problematiseras av flera skribenter. Ytterligare några exempel kan belysa hur detta försvar 

aktiveras i SL: 
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Ordet ”klassiker” väcker för många en föreställning om pensum, tvång, kurslistor och 

redovisningstvång. För mig har det alltmer blivit synonymt med full läsfrihet. Eller: ett sätt att 

undvika den samtida litteraturens tvångsrekommendationer […]. (2003 s. 60). 

Att tala om den samtida litteraturens ”tvångsrekommendationer” är ett exempel på hur det 

finns en dikotomisering mellan högt och lågt som kommer till uttryck i SL i flera olika 

sammanhang. Flera artikelförfattare skriver på ett självklart sätt om ”den högre” ”den lägre” 

litteraturen utan att problematisera uppfattningen eller sätta den i relation till sociala spel 

eller maktstrategier. Masskulturen i form av populär samtidslitteratur beskrivs ovan som ett 

”tvång” och man anar en föreställning om att den inte är kvalitativ utan kvantitativ till sin 

natur. I SL 1995:5 i en artikel om kriminalromanen hittar vi ett annat exempel på 

uppdelningen mellan hög och låg litteratur:  

Eleverna skulle naturligtvis läsa en hel roman […] men jag var rädd för att somliga skulle välja 

ren smörja och ville därför styra urvalet lite. (Ewerth, s. 32). 

Om man accepterar premissen att en av skolans uppgifter i det postmoderna samhället är 

att undervisa elever om hur processen när något blir till ”kunskap” eller ”fakta” eller för den 

del ”myt” så kan litterära praktiker inte så lättvindigt avfärdas som ”smörja”. (Däremot är 

det inte orimligt att läraren på goda grunder kan anse sig behöva ”styra urvalet” av de texter 

som eleverna ska läsa.) 

Den uppfattning som ovanstående citat här fått representera står dock inte oemotsagd i SL. 

Det finns exempel också på uppfattningen att genrer inte är givna och statiska utan uppstår i 

sociala kontexter, ett exempel hittar vi i SL 2003:5: 

Är det förkastligt att använda lågkultur i form av veckotidningar i undervisningen? Vi lärare i 

svenska är väl skyldiga att bjuda eleverna att smaka på högkulturens sötma istället för att ägna 

tid åt skräplitteratur? […] Självklart ska vi använda oss av den så kallade lågkulturen i 

undervisningen. Att dela upp kultur i låg- respektive högkultur är förlegat. (Rydberg, 2003 s. 

11). 

Ovan finner vi ett helt annat synsätt och en helt annan inställning till mass- och eller 

lågkultur. Här förespråkas att den ska tas in i undervisningen, inte som varnande exempel 

utan som text i sin egen rätt. Artikelförfattaren hänvisar på ett ställe till en undersökning 

som visar att veckotidningsreportage ofta kan anses vara både välskrivna och utvecklande 

för eleverna (s. 11).  



42 
 

6.5.1 Medier i SL 

Något som slagit mig under arbetet med att läsa igenom SL är frånvaron av övriga medier 

utöver bokens förmedling av skönlitteratur. Man kunde eventuellt tänka sig att ”nya” medier 

(med detta menar jag olika typer av IT-medier som datorn, sökmotorn osv, samt mer 

traditionella ”nya” medier såsom film och spel.) Dessa medier förefaller inte ha slagit igenom 

i Svensklärarföreningen, åtminstone bereds de förvånansvärt lite plats i tidningen. Det kan 

misstänkas att kursplanerna delvis ligger bakom. Även så sent som i GY2011 för de nya 

medierna en undanskymd tillvaro jämte skönlitteraturens dominans. Ja kanske till och med 

mer undanskymd än i lpf 94 eftersom styrdokumenten nu tagit bort termen det vidgade 

textbegreppet (Karlsson, 2013 s. 25). Med det sagt så finns det ändå utrymme i 

kursplanerna, både lpf 94 och GY2011 som både möjliggör och förpliktigar en svensklärare 

att ägna sig åt andra medier än skönlitteratur. Hur behandlas dessa medier i de få artiklar 

som trots allt förekommer i SL? 

I en artikel i SL 1988:5 skriver Inge Jonsson, litteraturvetare (och då nytillträdd ordförande 

för Samfundet De Nio) att en van läsare aldrig kan nöja sig med ”elektroniska surrogat” och 

att man endast behöver göra ”den hastigaste jämförelse mellan TV-adaptionen av stor epik 

och böckerna själva.” (s. 13) för att inse bokens överlägsenhet. Jonsson förklarar inte vad 

han menar med ”elektroniska surrogat” mer än att tv produktioner är ett av dem. Jonsson 

plockar upp Lars Gyllenstens berömda jämförelse mellan transistorradion som tekniskt 

fulländat mästerverk och dess öde att behöva förmedla ”idioti” i form av 

underhållningsprogram. Artikeln är ett inlägg i en under 1980-talet pågående diskussion om 

primärt TV och filmens inflytande i skolan och huruvida detta hotar litteraturens ställning. 

Jonssons artikel är intressant eftersom han säger sig företräda linjen att elektroniska 

komplement till litteratur genom sin egen låga kvalitet inte kan anses utgöra ett hot mot 

litteraturen eftersom bokläsning och böcker är så uppenbart mer kvalitativa verksamheter. 

Samtidigt anar jag att bara det faktum att Jonsson känt sig manad att skriva en artikel i SL om 

”elektroniska surrogats” underlägsenhet kan tolkas som att det faktiskt finns en föresvävad 

farhåga hos skribenten för just dessas framfart.  

Flera andra skribenter uttrycker genom åren att kultur och litteratur kan delas upp i ”bättre” 

och ”sämre”. I ett tidigare citerat stycke ur SL 1988:1 skriver en lokalförening, ”vi måste få 

hävda den levande litteraturens betydelse som motvikt mot TV-seriernas 
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”medhårsdramatik”. ” (s. 5). Ingrid Nettervik skriver i SL 1992:3 att svenskämnet riskerar att 

rasa samman under ett alltför stort stoffomfång att undervisa om och regeringen bör därför 

rensa bort kunskap om massmedia, film och medier ur svenskämnet (s. 2). 

Även i senare nummer av SL förekommer uppfattningen att andra medier kan hota 

litteraturens plats i svenskämnet. I SL 2000:4 skriver dåvarande ordföranden för 

svensklärarföreningen Bo Renberg på ledarplats: 

Att ”skönlitteratur” konsekvent kopplas samman med ”film och teater” skulle kunna tolkas som 

att videofilm och arbete med teater skulle kunna få samma kvalitativa och kvantitativa 

betydelse som den lästa texten i svenskundervisningen. Det vore olyckligt om läroplanstexten 

tillämpades på det sättet. (Renberg, 2000 s. 2). 

Man får misstänka att Renberg här åsyftar en praktisk utövning inom teaterkonsten som det 

som hotar litteraturen. Det förefaller annars märkligt att göra uppdelning litteratur/teater 

om han med teater menar den litterära texten som ligger till grund för skådespelet. Mer 

sannolikt är att Renberg syftar på skolämnet drama och att detta ämne hotar svenskämnets 

fält genom att utgöra en konkurrent om förfogade timmar. Det går att se ovan skribenters 

argument som exempel på hur SL positionerar sig på fältet och hur föreningen värnar och 

bevakar svenskämnets position gentemot andra ämnen, det är också så Lundström och 

Martinsson tolkar det (Lundström, 2007 s. 169-170; Martinsson, 2012). Från mitt perspektiv 

där litteratursynen står i fokus kan det hävdas att ovan citerade legitimeringar ger stöd för 

tolkningen att litteratur, i den ”traditionella” bokformen av skribenterna antas stå högre i 

kurs än film, massmedia osv. Legitimeringarna är negativt formulerade eftersom de inte 

direkt nämner skönlitteraturen utan verkar indirekt genom att mena på att andra delar av 

svenskämnet inte bör ta alltför stor plats och således minska utrymmet för skönlitteratur. 

Detta uttrycks explicit i Renbergs ledare och kan indirekt anas i Netterviks artikel. 

Legitimeringarna är svåra att sätta in på skalan starka eller svaga legitimeringar just eftersom 

de är negativt och indirekt verkande men min slutsats blir att de är svaga eftersom de inte 

kan anses egentligen argumentera för varför till exempel det ”vore olyckligt” att tolka 

kursplanen så att film och teater fick samma ”kvalitativa och kvantitativa” betydelse som läst 

text. 

En del artiklar, framförallt från 2000-talet behandlar faktiskt de ”nya” medierna. Det rör sig 

då primärt om filmen som medium för berättande. 
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Varför har då filmen och andra medier fört en så undanskymd tillvaro i SL? Kan vi skylla allt 

på styrdokumenten? Snarare hänger det förmodligen samman med en rädsla för 

”konkurrens” från andra medier än skönlitteraturen i en skola som med alla medel förefaller 

försöka få eleverna att läsa överhuvudtaget. Därmed finns kanske mindre tid över till att 

utveckla andra delar av elevernas mediekunskap. Noteras kan också avsaknaden i den högre 

utbildningen av någonting som motsvarar litteraturdidaktiken som idag är ett både 

framväxande och relativt stort forskningsområde. ”Filmdidaktiken” är inte alls en akademisk 

disciplin på samma sätt och därmed kan ingen ”nedsippring” ske till SL.9 Man får också 

betänka den starka ställning som litteraturen i SL har och som också direkt uttrycks i hur 

svensklärarföreningen beskriver sitt övergripande uppdrag. Vi såg ovan hur en 

”programförklaring” satte litteraturen i högsäte och tittar vi i skrivande stund på 

Svensklärarföreningens hemsida står där att föreningen: 

 ser språket och litteraturen som förutsättningen för kommunikativ förmåga, lärande och kultur 

 vill stärka, praktiskt omsätta och utveckla språkets och litteraturens roll i alla skolformer och i all 

utbildning 

 arbetar för svenskämnets helhet 

 stimulerar till forskning, fortbildning och debatt i frågor som rör undervisning och lärande i ämnet 

svenska 

 ger ut tidskriften SVENSKLÄRAREN med fyra nummer per år 

 ger ut en ÅRSSKRIFT som behandlar olika aktuella teman 

 medverkar vid utgivning av böcker och skrifter med svenskdidaktisk anknytning 

 anordnar kurser i Sverige och Norden 

 skriver remisser och vill påverka i skol- och utbildningsfrågor 

 utgör ett nätverk för språkutvecklare och litteraturvänner (”Svensklärarföreningens hemsida,”) 

Litteraturen är alltså det självklara stoff som ska ingå i svenskämnet. Så långt följer 

föreningen synen i nu gällande styrdokument som onekligen också ger särskilt utrymme för 

just litteraturen i svenskämnet. Samtidigt öppnar styrdokumenten, de från 1994 såväl som 

de från 2011 även upp för andra ”textvarianter” genom det vidgade textbegreppet. 

Begreppet förkom explicit i Lpf 94 men inte i GY2011 som däremot talar om att eleven ska få 

tillfälle att använda skönlitteratur och andra typer av texter som film och andra medier 

(Skolverket, 2011 s. 1). Motsvarande öppning saknas i SLFs beskrivning av vad föreningen vill 

ägna sig åt.  

                                                      
9 Linnéuniversitetet erbjuder enstaka kurser i ”filmkunskap och filmdidaktik” men att tala om en disciplin är 
knappast motiverat. 
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Det kan också finnas en annan förklaring till övriga mediers sparsamma utrymme i 

tidskriften, en förklaring som har att göra med de litteratursyner som ges utrymme i SL. På 

vilket sätt är litteratursynen sammankopplad med andra mediers utrymme i tidningen? Jag 

ska försöka exemplifiera en sådan koppling genom två citat.  

I nr 1999:3 finns en artikel som sedan kommer att bli mycket debatterad i kommande 

nummer av tidningen. Det handlar om en artikel som behandlar såpoperan och som ger 

förslag på hur lärare kan arbeta med genren i skolan. Författaren talar om ”såpan” som 

konstart och företräder en linje där genren såpopera inte är underordnad Wagner eller 

Shakespeare utan snarast att genren är underordnad syftet med läsningen eller tittandet 

(Nordström, s. 5-8). I det efterföljande numret får artikelförfattaren mothugg i en 

debattartikel: 

Man tar sig för pannan – man undrar om det är den stekande julisolen som tillfälligt försvagat 

ens läsförmåga. […] [N]ågot så trivialt som såpopera benämns som konstart eftersom konst är 

synonymt med kvalitet (Linell, s. 45-46). 

Skribenten ovan tar mycket starkt ställning för en värderande hierarkisk litteratursyn. Det är 

för henne självklart att en såpopera inte bara inte kan jämföras med Shakespeare, utan att 

det också är frågan om något trivialt. Konst, skriver hon, är synonymt med kvalitet som alltså 

i hennes ögon är en objektiv egenskap som ”texten” i sig besitter och som är oberoende av i 

vilken kontext den verkar. Artikelförfattaren skriver vidare att hon förstår att det ibland kan 

vara effektivt att arbeta med klichéer men att hon inte kan tänka sig att en såpopera ens 

med den intentionen kan fungera som material då den inte kan vara ”tillräckligt sofistikerad” 

(s. 45) och att ”tillskriva [såpoperor] kvaliteter de inte har är klämkäckt och dumt.” (s. 46). 

Skolan har traditionellt sett sig som en ”försvarare” av ”riktig” kultur mot skräpkultur som 

uppfattas som fördummande eller till och med farlig (Persson, 2007 s. 129).  

Ingrid Nettervik skriver i en ledare i SL 1995:5, oroad av en uppfattad ökning av 

underhållningsvåld att ”skönlitteraturen [är inte] det självklara svaret på frågan hur man ska 

kunna stävja den ökande våldstendensen men den erbjuder ett alternativ till 

underhållningsvåldet och skräpet” (s. 3). (Hon uppmuntrar också sina läsare att undvika Kalle 

Anka på julafton för att istället bejaka det muntliga berättandet inför julen.) Med Bourdieus 

teori kan vi här se kampen om litteraturen artikulerad som en avsmak för andras smak. 

Skribenterna ovan kan, betraktade som spelare på fältet, anses aktivera den enligt Bourdieu 
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vanliga strategin att försvara ortodoxin (doxan) på fältet (1992 s. 133). I det här fallet består 

doxan av ett antagande att litteraturen dels kan delas upp i bättre och sämre, och dels att 

den bättre litteraturen hotas av den sämre ”skräpkulturen”.  

Det går alltså inte att frikoppla litteratursynen med synen på andra former för berättande 

eftersom dessa kan tänkas konkurrera om platsen i undervisningen. I ett uttalande om att 

litteraturen hotas av masskulturen ligger en dold värdering av kultur i bättre och sämre, där 

det bättre dessutom är under konstant hot.  
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7 Diskussion och sammanfattande kommentarer 

Nedan kommer jag att försöka knyta ihop analysens olika delar samtidigt som jag strävar 

efter att lyfta diskussionen en nivå, diskutera mina resultat och sammanfatta några 

tendenser jag sett i min studie av SL. Jag kommer att redogöra för vilka litteratursyner som 

framträder i SL. Avslutningsvis kommer jag att framföra några korta kommentarer kring 

behovet av framtida forskning. 

7.1 Den goda litteraturen? 

Som jag tror framgått av framställningen ovan ser jag kritiskt på den ibland naiva 

hanteringen av legitimeringsfrågan som framgår i SL. Då ska ändå framhållas återigen att 

legitimeringsfrågan trots allt i just SL ändå ibland hanteras på ett kritiskt och 

problematiserande sätt jämfört med till exempel hur det ser ut i min studie av de nya 

styrdokumenten eller hur Magnus Perssons studier av olika litterära arenor ser ut. (Persson, 

2012) Huvudskälet bedömer jag främst vara den relativt starka förekomsten av skribenter i 

SL som också verkar som litteraturdidaktiker på universiteten. I senare litteraturdidaktisk 

forskning har myten om den goda litteraturen alltmer kommit att ifrågasättas och 

problematiseras. Detta lyser igenom också i SL främst i de artiklar som skrivits av 

litteraturforskningens representanter. Samtidigt som litteratturdidaktikerna har flyttat fram 

sina positioner och under det sena 1990-talet och 2000-talet är mycket vanliga skribenter i 

SL har de också trängt ut de ”traditionella” litteraturvetarna och företrädarna för kulturen i 

stort. Det ska dock påpekas att det har funnits inslag av ämnesdidaktisk karaktär i SL under 

hela undersökningsperioden. Att litteraturdidaktiken ersatt litteraturvetenskapen som den 

mest förekommande forskningsanknytningen i SL hänger med all sannolikhet ihop med 

didaktikens starka framväxt under undersökningsperioden. Litteraturvetarnas roll på fältet 

SL har minskat och det kapital de besatt har överförts till litteraturdidaktikerna. Det är 

knappast konstigt att en akademisk disciplin som direkt syftar till att studera litteraturens 

användning i skolan också är intresserad av att vara företrädd i en tidning som SL. 

Martinsson har också påpekat att föreningen ”avakademiserats” under 1990- och 2000-talet, 

han syftar då främst på att det är mer ovanligt med professorer i styrelsen för 

svensklärarföreningen (Martinsson, 2012 s. 226). Henrik Románs menar att 

forskningsanknytningen av föreningen i sin helhet minskar (s. 321ff). Här menar jag mig i 
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likhet med Martinsson kunna se en ”återväxt” av forskningens representation i SL främst 

under 2000-talet då flera litteraturdidaktiker skriver i tidningen. 

Under 70- och 80-talen kunde, som vi sett med Románs hjälp, till exempel den ständige 

sekreteraren i Svenska Akademien skriva artiklar i SL. Den typen av företrädare för kulturlivet 

utanför skolan förekommer inte eller mycket sparsamt under min undersökningsperiod. 

Debatten och diskussionen i SL om kulturarvets roll eller icke-roll kan problematiseras på 

flera sätt. Det finns ett naturaliserat fokus på det kulturarv som vi fått från tidigare 

generationer vilket är det som flera skribenter också utgår ifrån. Risken är att det osynliggör 

de olika kulturarv vi idag är i färd med att skapa. Och kan man verkligen tala om ett kulturarv 

på det sätt som ett antal citerade skribenter gör i min framställning? Det framstår enligt mig 

som problematiskt inte minst i vår tid av kulturell mångfald i Sverige där innevånarna kanske 

inte på samma självklara sätt som tidigare generationer känner sig delaktiga i en fastlagd 

kulturell identitet eller en fastställd kanon med viktiga författare som ofta får axla rollen att 

bära upp det svenska eller möjligen det västerländska, längre bort än så sträcker sig sällan 

(det litterära) kulturarvet. I styrdokumenten framträder samma bild av ett kulturarv 

samtidigt som de också hävdar att vi lever i en mångkultur. (Karlsson, 2013) Om så är fallet, 

hur ska läraren kunna avgöra vad som är svenskt, och vad som är västerländskt? Hur ska den 

definitionen göras? Med vilka ideologiska verktyg? Och bör dessa verktyg fortsätta att 

”osynliggöras” genom en oproblematiserad diskussion om litteraturen i sig? En annan fråga 

som väcks i relation till litteratursynen om språkutveckling är förstås vilka grupper förutsätts 

egentligen skulle ha störst nytta av att tillägna sig detta ”modersmål”? Med Bourdieus fält-

teorier kan vi se spelet ”in action” där den litterära diskussionen stannar i olika försök att 

bevara ortodoxin, alltså ett tolkningsföreträde för läraren att avgöra vad som är kvalitativ 

litteratur. Det finns en omfattande hierarkisering av litteraturen i SL, framförallt hos de 

skribenter som representerar ”vanliga lärare”. Bland företrädare för litteraturdidaktiken 

finns istället ett tydligt fokus på litteratursyner som har sin utgångspunkt i 

receptionsforskningen och erfarenhetspedagogiken som ofta hanterar kanonfrågan 

annorlunda och som också problematiserar frågan tydligare. Detta medför en välkommen 

”historisering” och ”sociologisering” av frågan om kulturarvet och den litterära kanon (Se 

nedan under ”bildning och erfarenhet”).  
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Problematiken kring kulturarv och kanon är förstås inte ett problem endast i SL, tvärtom 

anser jag att av de arenor där litteratursyn studerats framträder SL som det forum som 

faktiskt, åtminstone ibland, tar och lyfter upp problematiken ett steg över ”för eller emot 

kanon” eller litteraturens inneboende universalism. 

7.2 Bildning och erfarenhet 

Möjligen kan de litteratursyner som jag identifierat i SL något förenklat struktureras på en 

axel mellan kanoniserad bildning i ena änden och ett erfarenhetspedagogiskt synsätt i den 

andra. Man kan använda utbildningsteoretikern Arthur Applebees (1996) begrepp 

knowledge-out-of context och knowledge-in-action som just tar upp två olika sätt att se på 

kunskapsinlärning och utlärning. Det första, knowledge-out-of-context ser kunskap som en 

fast kärna vilken det är lärarens uppgift att lära ut, kunskapsbegreppet som sådant är inte 

problematiserat och behöver inte kontextualiseras eftersom den just motsvarar ett fast 

värde oavsett vem som ska lära sig det. I en sådan kunskapssyn blir kanoniserade verk 

förstås mycket viktiga, medan processen, hur eleverna läst Strindberg blir mindre väsentlig, 

det finns en fastlagd mening i texten som alla kan och bör tillägna sig. Knowledge-in-action 

problematiserar begreppet kunskap och ser tradition och kulturella värderingar som just en 

del av vår kultur och vårt sätt att hierarkisera vår omgivning. Med den utgångspunkten blir 

det kanske också viktigt att läsa Strindberg men av helt andra skäl. Kunskap, enligt 

knowledge-in-action är istället beroende av vilka perspektiv som anläggs i sitt studium av (i 

det här fallet) texter och vilka övriga kontexter som finns omkring den enskilda läsningen (s. 

102). Man kan använda Applebees terminologi för att illustrera den skiljelinje det finns fog 

att tala om i SL. Dessa två skilda epistemologiska synsätt ramar in diskussionen i SL om 

skolans roll som förmedlare av kunskap och livserfarenhet till eleverna. Bägge synsätten 

återfinns i SL och det är svårt att entydigt tala om någon egentlig förändring av dessa mellan 

1985-2012. Den förändring som finns är en klart mer markerad närvaro av ämnesdidaktiker 

under de senare åren och de flesta av dessa förespråkar någon form av erfarenhetsbaserad 

litteraturundervisning. Med all sannolikhet beror detta på ämnets numera betydligt större 

representation vid universiteten. Närvaron av ämnesdidaktiker i SL gör att en förskjutning 

kan ses i frågan om litteratursyn. Under 1980-talet var det snarare de ”vanliga lärarna” som 

representerade den litteratursyn som kanske kan beskrivas som erfarenhetspedagogisk 

medan de externa skribenterna, ofta litteraturvetare eller representanter för kulturen 
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snarast verkande bevarande och förespråkade en traditionell kanoniserad litteratursyn. 

Under främst 2000-talet är förhållandet snarast det omvända, kulturskribenterna har 

förvunnit från SL och litteraturvetarnas roll har övertagits av ämnesdidaktiker.   

7.3 Litteratursyner i SL 

Mina iakttagelser och min analys av SLs litteraturlegitimeringar kan sammanfattas i tre olika 

litteratursyner som finns representerade i SL. Det är dessa tre som får störst utrymme i 

tidningen, de första två konsekvent genom de studerade åren. I den tredje spårar jag en viss 

ökning under 2000-talet.  

1. En litteratursyn som får stort utrymme under hela undersökningsperioden är en 

litteratursyn som bygger på litteraturens uppfattade allmängiltiga värde för alla 

människor. Denna syn utrycks genom legitimeringar i form av språkutveckling och 

lustläsning såväl som öppet kanoniserande legitimeringar om kulturarvets betydelse. 

Den här litteratursynen faller under vad Magnus Persson kallar ”myten om den goda 

litteraturen.” Litteratursynen ger uttryck för en instrumentell och ”prakticistisk” 

hållning gentemot skönlitteraturen vilket kan verka begränsande för litteraturens 

möjligheter som didaktiskt redskap eftersom det endast med den synen kan vara 

vissa typer av verk som i praktiken kan komma ifråga för undervisningen. Litteraturen 

är i den här litteratursynen endast förebildlig och aldrig utmanande. Denna syn på 

litteratur har en lång tradition i skolan. ”Bildningen var snävt avgränsad till en 

förebildlig litteratur och förmedlingen av litteraturen i skolan skulle ske av det 

förebildliga lärarledda klassrumssamtalet” (s. 324) skriver Román om 1950-talets 

litteraturdebatt iSL. Det ska samtidigt påpekas att denna litteratursyn har ett stöd i 

de nya styrdokumenten såväl som en mycket lång tradition inom skolan och 

akademien.10 Under 1980-talet kombinerades ofta den här synen på litteratur med 

ett öppet omfamnande av kulturarvet som dock är borta idag. Det är färre skribenter 

idag jämfört med tidigare årgångar av SL som öppet förespråkar en kanon eller 

åberopar kulturarvet som explicit legitimering för litteraturstudier i skolan. Vi kan 

alltså se att begreppet kulturarv minskar i omfång samtidigt som flera skribenter 

                                                      
10 Att hävda att det inom universitetens litteraturvetenskapliga disciplin finns en dominerande (även om den 
också är ifrågasatt) syn på litteratur och textanalys kan knappast betraktas som kontroversiellt. För forskare 
som studerat detta se till exempel (Larsson, 2000:3-4 s. 60-64), (Nilsson, 2001:1 s. 46-51) samt (H.-L. 
Andersson, 2008) 
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ändå förespråkar uppfattningen att viss litteratur är särställd och innehar universella 

egenskaper alla kan och bör ta till sig. Denna litteratursyn hänger samman med ett 

sätt att se på bildning som något homogent och stabilt. Kulturen uppfattas som 

allmän i den mening att det är samma bildning som är relevant och bör tillgodogöras 

oavsett sociala kontexter som klass och etnicitet (Thavenius, 1999a s. 148).  

2. En annan litteratursyn som är framträdande i SL och som också hänger samman med 

den ovan beskrivna är vad kulturteoretikern Stuart Hall hade kallat för en 

essentialistisk litteratursyn. Halls begrepp handlar om identitet och 

identitetsskapande i förhållande till kultur och maktstrukturer i samhället och jag 

anser att det finns fog att tala om en syn på litteraturen som en del i detta. I SL 

framträder synen på litteratur som ett enande kitt. Denna föreställning bygger på det 

essentialistiska perspektivet där identitet utgår och skapas ifrån en homogen 

bestämd och till viss del oproblematisk historisk gemenskap. Med detta synsätt blir 

förstås ”klassiker” och ”nationalskalder” viktiga begrepp såsom material för ett 

skapande av en homogen ungdom i Sverige. En sådan litteratursyn återfinns också i 

Lundströms studie som menar att det är den synen som är strakast uttalad under 

1950-1960 talen i SL, men att den problematiserades under 1970-talet då han 

identifierar en intensiv debatt om hur undervisningen bör gå till och utifrån vilka 

ideologiska idéer den bör grundas i tidningen (Lundström, 2007 s. 166f).  

3. En litteratursyn som är mer problematiserande och framträder främst bland de 

externa ämnesdidaktikerna under sent 1990- och 2000-talet men också som vi sett 

företrädas av ett antal lärarskribenter. Det handlar om ett problematiserande 

ifrågasättande av litteraturens automatiskt goda verkningar och kulturarvets 

problematiska status i ett samhälle som svårligen kan betraktas som så homogent 

som ett kulturarv ändå får anses förutsätta. Denna litteratursyn ökar under 2000-

talet i samband med litteraturdidaktikernas ökande representation i SL. En annan 

tänkbar förklaring till framväxten av det mer erfarenhetspedagogiska tänkandet som 

litteraturdidaktikerna representerar kan sökas i utvecklingen av kursplanerna under 

1990-talet. Lpf 94 och Lpo 94 är kursplaner med hög abstraktionsgrad, 

läroplansteoretikern David Hamilton har beskrivit att det under hela 1900-talet har 

funnits en tendens till ökad fragmentisering av skolans styrdokument världen över 

(Hamilton, 1990 s. 41). I och med styrdokumenten från 1994 när 
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innehållsbeskrivningar och metodanvisningar tas bort, vilka ideologiska perspektiv 

blir då kvar för lärarna att arbeta med frågar sig Lundström (2007 s. 171). Detta kan i 

kombination med styrdokumentens ökade individualisering och tendens att se 

eleverna som enskilda subjekt skapa förutsättningar för den erfarenhetspedagogiska 

litteratursynen, på gott och ont. Däremot finns inte den debatt som Lundström 

beskriver som hätsk under 1970-talet idag i SL. Det förefaller finnas en acceptans 

eller ett ointresse av att diskutera litteratära värderingsfrågor och man så att säga 

accepterar de inkomna artiklarna. Detta kan också ha påverkats av att tidningen i sig 

som Martinsson skriver, professionaliserats. Med det menar han att tidningen idag är 

professionellt redigerad och att utrymme ges primärt till reportage eller intervjuer. 

Under decennierna innan 2000 hade tidningen en annan profil som kanske inbjöd 

mer till debatt och diskussion (Martinsson, 2012 s. 222-226).  

7.4 Sammanfattande kommentarer 

Det finns en tendens i SL under 2000-talet som menar av antagandet att litteraturens roll är 

att utveckla personliga egenskaper hos eleverna och ge dem en möjlighet att finna det 

allmängiltiga. Begreppet personlig utveckling är också tydligt framskrivet i styrdokumenten 

från 1994 och 2011 och kan förmodligen vara en delförklaring till att denna legitimering får 

ökad relevans. Konsekvensen blir att vissa skribenter sätter litteraturens universalitet över 

allt och litteraturen blir närmast kontextlöst självtolkande. Innebörden i begreppet 

personliga egenskaper är knappast självklar men framstår som oproblematisk hos vissa 

skribenter. Att man i en text ska finna det som är relevant för eleven själv är en 

underförstådd mening. Men bestäms verkligen allt som är relevant och väsentligt i en text av 

helt utomtextuella faktorer? Magnus Persson ställer samma fråga i sin studie av 

styrdokumenten (2007 s. 146). En del av de legitimeringar som framförs för en personlig 

läsning kan också i själva verket anses spegla snarast en traditionell bildningstradition där 

det är specifika egenskaper som ska utvecklas genom litteraturläsning. Detta synliggörs i SL 

genom att de exempel på litteratur och de exempel på hur läraren kan arbeta med 

litteraturundervisningen alltid utgår ifrån goda exempel. Det finns mycket få förslag (jag har 

tagit med ett exempel under rubriken myten om den goda litteraturen, se sid 35) i SL på hur 

läraren litteraturpedagogiskt kan arbeta på så att säga, motsatt sätt. Alltså att som Persson 

låta eleverna läsa en bok läraren kan misstänka (det är förstås svårt att på förhand ”veta” 
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vilka reaktioner en viss text skapar, men böcker med ett innehåll som på något sätt utmanar 

en rådande etik kan tänkas vara en bra utgångspunkt) upprör eleverna för att därigenom 

skapa förutsättningar för lärande. Detta kan innebära att lärare ändå anser sig nödgade att i 

stor utsträckning nyttja den klassiska skolkanon som trots att den är alltmer ifrågasatt ändå 

står som en symbol för läsning i skolan. Risken som jag ser det med detta synsätt är att det 

kan leda till en kulturell hegemoni, alltså upphöjandet av en typ av kultur eller ett särskilt 

kulturutövande till den ”egentliga” kulturen. Pedagogen och läroplansteoretikern Tomas 

Englund (2005) menar att en hegemonisk ideologi uppstår när vissa föreställningar 

penetrerat en majoritets medvetande så att man inte längre uppfattar ideologin som 

ideologi utan som ”common sense” (s. 146). Detta är också så jag uppfattar att Barthes 

menar att myter uppstår och det är min mening att vi här kan se ett exempel på hur en från 

början ideologisk konstruktion fått en hegemonisk ställning i skolan och därmed mystifierats. 

Detta är problematiskt om vi ser till samhällets ökande fragmentisering och att allt fler 

ifrågasätter synen på ett gemensamt kulturarv med universell giltighet. En litteratursyn som 

utgår från litteraturens automatiska godhet kan dessutom få problem att problematisera sig 

själv. Det rör sig om ett reduktionistiskt sätt att se på litteraturen och i förläningen det 

omgivande samhället om man med hjälp av en efferent läsart alltid söker efter tydliga 

sensmoraler och budskap i det litterära stoffet. Lundströms studie som också inkluderar 

lärarintervjuer visar på att styrdokumentens (lpf 94) relativt vaga formuleringar om kulturarv 

så att säga ”sugs åt” av lärarna i hans studie som hänger upp sin undervisning på detta 

eftersom man har svårt att hantera skolans roll i det postmoderna samhället och då 

använder kulturarvet som en fast punkt att utgå ifrån (Lundström, 2007 s. 291-292). 

Den tredje litteratursynen jag lyfte fram ovan är en litteratursyn som jag bedömer vara på 

framväxt i SL, till stor del beroende på den ökade andelen artiklar som skrivs av 

litteraturdidaktiker. Dessa förefaller inte dela den sedan länge dominerande 

litteraturvetenskapliga litteratursynen som snarast liknar den av mig först identifierade 

synen. Istället handlar det om ett ifrågasättande av essentialistiska och universella 

förhållningssätt till litteraturen och litteraturdidaktiken i sig. Det är dock primärt just 

litteraturdidaktikerna som företräder denna syn. Lärarskribenterna, som under 2000-talet är 

ganska få, företräder snarare någon av de två först beskrivna litteratursynerna. 
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En öppning för att kultur och kulturella identiteter inte endast kan betraktas som stabila 

identiteter som kan tjäna som ett slags ”goda exempel” på hur medborgaren bör inordna sig 

i en gemenskap skapar i dagens SL förutsättningar för att lyfta fram andra sidor hos 

litteraturen. Med ett erkännande av kulturen och identitetens fragmentisering kunde kanske 

litteraturen fungera, inte som enande kitt eller personlighetsutveckling som syftar till 

homogenisering utan som det problematiserande och utmanande redskap för undervisning 

det kan vara. Då hade undervisning om exempelvis kanonhierarkier och också på ett 

meningsfullt sätt kunnat utnyttja litterära värdehierarkier konstruktivt i skolan för att 

utmana och problematisera elevernas egen kulturuppfattning. I ett samhälle som präglas av 

stark heterogenitet blir det viktigt att alltid problematisera och vara beredd att omvärdera 

sina uppfattning, må det var om litteratur, kultur, identitet eller något annat.  

Jag menar med hänvisning till de senaste årens forskning om litteratursyn på olika arenor att 

det är befogat att tala om en ”ambivalensens diskurs” i frågan om litteraturens värde, både 

som konstprodukt och som pedagogiskt verktyg. Vare sig de litteraturvetenskapliga 

institutionerna, styrdokumenten för skolan, läromedelstexter, lärarutbildare eller 

lärarföreträdande tidskrifter som Svenskläraren tycks genomgående ha ett trovärdigt svar på 

frågan om varför vi ska läsa litteratur i skolans regi. Det finns dock tecken som jag beskrivit 

ovan på att situationen möjligen är på väg att förändras och att en mer problematiserande 

litteratursyn är på väg in i SL. 

7.5 Bortom horisonten – vidare forskningsbehov och didaktiska implikationer 

Min studie av litteratursyner i SL väcker flera didaktiska frågor om hur och varför vi 

undervisar om skönlitteratur i skolan. Det första jag vill peka på är vikten av att skilja mellan 

att tala om klassiker och kanon och att använda kanon i skolan. Att ”kasta ut” kanon och 

litterära värdehierarkier till förmån för dagsaktuella författares mer populära verk löser inte 

situationen. Det som behövs är en större medvetenhet och förståelse för att litterära 

hierarkier inte skapas i ett vakuum. I en skola som syftar till att utveckla kritiskt tänkande 

individer med utvecklad förmåga till anpassning i det moderna samhället kan undervisning 

kring och kritiskt granskande av de socialt producerade hierarkiska kulturuppdelningarna 

tjäna ett syfte.  

Det andra jag vill lyfta fram är att litteraturen har fler tänkbara syften än att endast tjäna 

som goda, förebildliga exempel för eleverna. Istället borde tillfället tas i akt att också bejaka 
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viss litteraturs potentiella förmåga att utmana och problematisera normer och uppfattningar 

hos elever. 

Ovanstående punkter kräver ett svenskämne och en svensklärare som tar sitt uppdrag på 

stort allvar och som är beredd att jobba för och motivera litteraturens plats i undervisningen 

i en tid när den inte är självklar.  

Genom färdigställandet av uppsatsen slutförs också ett projekt om litteratursyner på 

skolnära arenor som jag studerat i tre olika uppsatser. Detta innebär inte att det nu inte 

behövs mer forskning på området. Däremot vill jag såhär på slutet lyfta fram en tänkbar 

perspektivförändring som jag tror kunde gynna svensk litteraturdidaktisk forskning i 

framtiden. Istället för att enbart studera vilka verk vi vill att eleverna ska läsa, eller utryckt 

med hjälp av de pedagogiska frågorna, vad eleverna läser borde vi kanske som forskare 

fokusera mer på hur eleverna läser. Vilka läsarter framträder i skolan? Vilka läsarter vill vi att 

eleverna ska utveckla? Detta resonemang griper också tag där jag påbörjade den här 

studien. I den stora statliga litteraturutredningen där det pekas på en ”snuttifiering” av 

läsningen, är det så? Vad kan det få för konsekvenser? Vilken läsart behöver eleverna i 

framtiden behärska? Detta är frågor det kan finnas skäl att återkomma till i framtidens 

litteraturforskning. 

7.6 Avslutande reflektioner 

När man inleder sin studie går man in i materialet med vissa förgrundade föreställningar om 

vad man ”förmodligen” kommer att finna i forskningsprocess. Detta har jag försökt vara 

tydlig med inledningsvis i uppsatsen. Dessa föreställningar grundas i vilken förförståelse man 

har i förhållande till den studie man ska genomföra. Dessa föreställningar påverkar sedan 

vilken metod man väljer, hur man tolkar och vilket resultat man i slutändan får. Däremot är 

det inte hela processen. Under forskningens gång upptäcker man saker man inte förväntat 

sig vilket påverkar analysen. Detta är positivt och gör att studien inte endast återskapar den 

förförståelse man hade innan, vilket är en risk med kvalitativ forskning. Jag hade till exempel 

inte förväntat mig en så stark närvaro i av litteraturdidaktiker SL. Min förförståelse sa mig att 

föreningen hade avakademiserats på alla plan och att SL var en arena som inte längre var 

intressant för akademin att publicera sig i. Här fick jag alltså korrigera min uppfattning. 
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Ett problem som kvalitativa studier måste förhålla sig till är att man med andra metoder och 

verktyg möjligen fått ett annat resultat av analysen. Det är min mening att detta inte 

förminskar resultatens värde, tvärtom blir det snarast positivt om man betraktar forskning 

som ett slags utbyte av meningar och tolkningar. Dessa bygger på tidigare studier och kan i 

sig producera och uppmuntra till nya studier i framtiden. På så sätt kan ett flerstämmigt 

samtal mellan forskare äga rum. 
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