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Abstract: 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera och utvärdera de 

argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som 

litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning 

framkommer något alternativ till subjektiv förankring. Tidigare forskning visar att 

subjektiv förankring förekommer i stor utsträckning, samt att subjektiv förankring är 

nära förknippat med en matchning av allmän och litterär repertoar. Tidigare forskning 

visar unisont att subjektiv förankring riskerar att hamna i konflikt med den vidgade 

erfarenhet som efterfrågas i läroplanen. Med subjektiv relevans har undervisningen en 

större möjlighet att bemöta detta. I det sociala samspelet växer ny erfarenhet och ny 

kunskap fram baserat på elevernas respektive erfarenheter och upplevelser. Risken att 

befintliga erfarenheter leder till självbekräftelse och reproduktion av befintliga 

kunskaper är avsevärt lägre då boksamtalet sker i ett socialt samspel. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne samt läroplanen 

sammanstrålar i subjektiv relevans. 
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1 Inledning 

I artikeln ”Creating a Live Circuit with Texts” (2006) ger Louise M Rosenblatt sin syn 

på vad som är viktigt vad gäller ungdomars läsning av skönlitteratur i undervisningen: 

Especially in the high school years, we should help young people to 
discover the power of literature to enable us to experiment imaginatively 
with life, to get the feel and emotional cost of different adult roles, to 
organize and reflect on a confused and unruly reality, and to give us 
pleasure through the very language that accomplishes these things. Both 
our classroom atmosphere and the selection of reading materials should 
therefore be guided by the primary concern for creating a live circuit 
between readers and books.1 

Rosenblatt trycker på att läsningen styrs av en interaktion mellan läsare och text.  Johan 

Öhman (2008) ger också uttryck för ett kretslopp mellan läsare och intryck när han i 

sin artikel ”Erfarenhet och meningsskapande” undersöker hur tidigare erfarenheter 

medverkar i meningsskapandet i nya situationer, och hur nya situationer bidrar till att 

utveckla vår erfarenhet.2 Han konstaterar att meningsskapande sker i växelverkan 

mellan såväl individuella som sociala och kulturella dimensioner.3 Denna ömsesidiga 

påverkan mellan läsarens egna erfarenheter och text kallar Lars-Göran Malmgren för 

subjektiv förankring.4 Det är denna företeelse som är kärnan i denna litteraturstudie och 

då explicit begreppet subjektiv förankring.   

Skönlitteraturen anses ha många fördelar. Bland annat att den kan stärka förmågan till 

empati och stimulera fantasin. Ida Östenberg (2016a), docent och forskare i antikens 

kultur och samhällsliv, framhåller i sin artikel ”Äldre litteratur visar oss världen bortom 

nuet” i Svenska Dagbladet att det framförallt är äldre tiders skönlitteratur som bär på 

förutsättningar att förmedla tankar, känslor, föreställningar och värderingar bortom vår 

tillfälliga existens vi lever i här och nu.5 I en replik till Lars Melin understryker 

Östenberg (2016b) att äldre litteratur ger möjlighet till livsvidgande, livsförändrande 

och reflekterande utbildning.6 Helday Stray & Satra (2016) lyfter fram inlevelsens 

betydelse i skönlitteraturen. ”Det er ved hjelp av forestillingsevnen en kan sette seg selv 

i andres sted. Det er den som gjør det mulig ´to make present what is absent´.”7 De 

påpekar även att vi skall försöka förstå det vi inte känner igen oss i för att på så sätt 

utöka såväl vårt eget som samhällets perspektivrikedom.8 

I artikeln ”Elevers ovana vid informativ text kan förklara Pisa-raset” (2016) säger Lars 

Melin, docent i svenska med inriktning mot psykolingvistik, att skolan är fokuserad på 

skönlitterär läsning: 

                                                 

1 Rosenblatt (2006) s. 60 
2 Öhman (2008) s. 26 
3 Öhman (2008) s. 42 
4 Malmgren (1986) s. 107 
5 Östenberg (2016a) 
6 Östenberg (2016b) 
7 Heldal Stray & Satra (2016) s. 13 
8 Helday Stray & Satra (2016) s. 13f  
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Med en grov förenkling kan man se läsandet som två huvudstrategier, att 
processa information respektive att få underhållning, det vill säga 
informationsläsning respektive skönlitteratur. Det är en värld som skiljer 
dem åt. Och Pisa bryr sig bara om informationsläsningen därför att det är 
den som avgör hur eleverna klarar sig i utbildning, i yrkesliv och i 
privatlivets djungel av avtal, manualer, nyheter och information.9 

Lars Melin förespråkar ett ökat fokus på informativ text, på bekostnad av skönlitteratur 

i undervisningen. Melin har fått kraftfullt mothugg för denna syn.10 Men, behandlas inte 

skönlitteraturen ofta som informationsläsning i skolan? Även studier av det nationella 

provet i svenska visar att sökläsning och tolkande läsning är överrepresenterande bland 

uppgifterna till skönlitterära texter, emedan endast ett fåtal uppgifter prövar elevernas 

förmåga till att reflektera och utvärdera.11 Det är inte elevens förmåga att dra slutsatser 

och göra tolkningar av de skönlitterära texterna som prövas, utan det är elevens 

förmåga till att motivera och finna stöd för provkonstruktörens tolkning.12  

Men är subjektiv förankring då vägen framåt – ger den automatiskt nya insikter eller ny 

kunskap? Dan Porat, universitetslektor vid Hebrew University of Jerusalem, menar i 

sin artikel ”Students’ Cultural Comprehension of Textbook Narratives” att läsning är 

färgad av tidigare övertygelser och attityder: 

The students read the texts in a way that supported their initial viewpoint, 

and they ignored the contrary evidence presented in the article. In fact (…) 

the reading of the text led students to reiterate their initial view with greater 

conviction. Not only do people tend to read text in a manner that supports 

their personal beliefs, but they read in a way that matches their cultural 

schemata.13 

Porat visar på att tidigare erfarenheter, dennes subjektiva förankring, kan sätta 

begränsningar i hur en text tolkas. Anders Öhman riktar i sin bok Litteraturdidaktik, 

fiktioner och intriger (2015) invändningar mot nödvändigheten av subjektiv förankring, 

han kontrasterar sitt resonemang mot Gunilla Molloy (2002) och Birgitta Bommarco 

(2006). Som stöd för Öhmans ståndpunkt att det är andra faktorer än den subjektiva 

förankringen som är viktig använder sig Öhman av Helen Schmidls (2008) och Michael 

Tengbergs (2011) respektive avhandlingar.14 

Subjektiv förankring, eller inte. Är det verkligen så svart eller vitt? Jag blev nyfiken på 

Öhmans resonemang ställt mot Porats fynd om hur tidigare erfarenheter kan färga, och 

begränsa, läsningen. Detta är upprinnelsen till denna litteraturstudie.  

                                                 

9 Melin (2016) 
10 Molloy (2016), Sundgren (2016)  
11 Tengberg (2014) s. 119 
12 Tengberg (2014) s. 121f 
13 Porat (2004) s. 964f 
14 Öhman (2015) s. 96ff 
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2 Bakgrund 

Subjektiv förankring är en väsentlig utgångspunkt i ämneskonstruktionen ”svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne” vilken redogörs för nedan. Detta följs av ett avsnitt om 

receptionsteorier: Louise M Rosenblatts efferent och estetisk läsning respektive 

Kathleen McCormicks allmän och litterär repertoar. Dessa två receptionsteorier 

används i de avhandlingar som ligger som underlag för denna litteraturstudie, och de 

är högst relevanta i samband med subjektiv förankring. Litteraturstudien grundar sig i 

ett sociokulturellt lärandeperspektiv då detta återfinns i svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne, Rosenblatts och McCormicks receptionsteorier samt inte 

minst i läroplanen. Avslutningsvis redovisas delar ur läroplanen som är relevanta för 

såväl det sociokulturella lärandeperspektivet som själva kärnan för litteraturstudien: 

subjektiv förankring. Vi börjar bakgrunden med en redogörelse för begreppet subjektiv 

förankring.  

2.1 Subjektiv förankring 

Lars-Göran Malmgren definierar i Den konstiga konsten (1986) sitt begrepp subjektiv 

förankring. Subjektiv förankring är när läsaren kan känna igen, erkänna och fasthålla 

textens konflikt.15 Detta är enligt Malmgren en förutsättning för elevens intresse. 

Motsatsen är instrumentalism, ett spelat intresse samt en inre likgiltighet där den 

personliga upplevelsen försvinner ur läsningen.16 Malmgren understryker att 

igenkänning och identifikation är två olika saker. ”Igenkänning av element i en text 

behöver inte innebära identifikation. En läsare kan t.ex. känna igen den yttre miljön 

eller den sociala strukturen i en skildring utan att han eller hon kan identifiera sig med 

någon av de skildrade personerna i texten.”17 Att det viktiga är att eleven kan känna 

igen sig, medan identifikationen inte är nödvändig, framkommer i Malmgrens 

beskrivning av vad han kallar den ideala läsprocessen: 

De läsare som kan känna igen erfarenheter i texten har lättast för att 

acceptera och tolka framställningen. De främmande elementen blir 

förstådda som konst och genom en tolkning får de en mening som bidrar 

till en vidgning av läsarens historiska förståelse.18 

2.2 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne  

Lars-Göran Malmgren ingick i den s.k. Pedagogiska gruppen vid den 

litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. Gruppen har i sina arbeten kunnat se tre 

olika ämneskonstruktioner inom ämnet svenska, vilka definieras såsom: svenska som 

ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska 

som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Dessa representerar i viss mån den pedagogiska 

utveckling som skett inom svenskundervisningen, från en fokusering på svenska som 

ett rent färdighetsämne till det erfarenhetspedagogiska perspektiv som i stort har gällt 

                                                 

15 Malmgren (1986) s. 99 
16 Malmgren (1986) s. 99f 
17 Malmgren (1986) s. 114 
18 Malmgren (1986) s. 110 



 

Sida 4 av 26 

 

sedan 1980-talet. Men Malmgren poängterar att alla dessa tre perspektiv mer eller 

mindre finns i undervisningen, få lärare bedriver en renodlad form.19 Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne tar sin utgångspunkt i den aktuella elevgruppen och dess 

erfarenheter. Litteraturen bör fokusera på samtida och historiska mänskliga 

erfarenheter för att utveckla elevens sociala och historiska förståelse. Elevens eget 

intresse för omvärlden är en nyckel till kunskapsutveckling. Malmgren själv pläderar för 

skönlitteraturen som kunskapskälla för att locka fram och bearbeta erfarenheter.20 

Erfarenhetspedagogiken kan även betecknas som ett historiskt humanistiskt bildningsämne, 

vilket gör att svenskämnet ges en nära koppling till SO-ämnena.21 En av grundbultarna 

i erfarenhetspedagogiken är begreppet subjektiv förankring.22 Gun Malmgren, som 

också ingick i den Pedagogiska gruppen, poängterar att det erfarenhetspedagogiska 

perspektivet och den subjektiva förankringen kom som svar på 1970-talets 

formaliserade språkliga färdighetsträning, de ville belysa att även eleven besitter 

erfarenheter, estetisk kompetens samt föreställningar om litteratur.23  

Det är det erfarenhetspedagogiska perspektivet, inklusive en subjektiv förankring, som 

lyfts fram i läroplanen där både elevens egna erfarenheter poängteras och skönlitteratur 

som källa till andra människors livsvillkor är ett delsyfte.  Läroplanen lyfter även fram 

en historisk aspekt på litteraturen med formuleringen ”det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum.”  

Malmgren ger två möjliga motargument till erfarenhetspedagogik. Det första 

argumentet är att teoretiska insikter inte automatiskt växer fram genom vardagliga 

erfarenheter. Att bearbeta befintliga erfarenheter leder bara till självbekräftelse och 

reproduktion av befintliga kunskaper.24 Det andra argumentet är grundat på elevers 

möjliga ovilja till att använda sig av sina erfarenheter i det sociala rum som klassrummet 

innebär, en sorts skyddsmekanism. Detta argument är kopplat till en undervisning som 

är ämnesintegrativ och som integrerar skolkunskaper med elevers erfarenheter utanför 

skolan.25 Malmgren menar dock att denna problemmedvetenhet inte skall stå i vägen 

för en erfarenhetsinriktad undervisning.26 

2.3 Receptionsteorier  

2.3.1 Louise M Rosenblatt: efferent och estetisk läsning 

Louise M Rosenblatt introducerar 1938 begreppen efferent och estetisk läsning (efferent 

och aesthetic reading) i sin bok Literature as Exploration. En mestadels efferent läsning är 

inriktad på att få någonting med sig av texten ”to carry away”.27 En estetisk läsning talar 

mer till läsarens känsloregister. Rosenblatt menar att all läsning stimulerar till att 

                                                 

19 Malmgren (1996) s. 86ff 
20 Malmgren (1986) s. 22 
21 Malmgren (1996) s. 89 
22 Malmgren (1996) s. 99, Tengberg (2011) s. 147, Schmidl (2008) s. 317 
23 Malmgren (2003) s. 71ff 
24 Malmgren (1986) s. 9f 
25 Malmgren (1986) s. 10f 
26 Malmgren (1986) s. 11 
27 Rosenblatt (1995) s. 32 
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inhämta och analysera information samt till en personlig läsning som riktar sig till 

läsarens känslor, men beroende på texttyp läggs fokus i läsningen mer på fakta eller mer 

på känslor. Hon betonar att det alltså inte är fråga om antingen efferent eller estetisk 

läsning: ”the reading will fall on a continuum from predominantly efferent to 

predominantly aesthetic.”28 När det gäller skönlitteratur understryker Rosenblatt vikten 

av en estetisk läsning, en läsning som baserat på läsarens egna erfarenheter stimulerar 

känslorna och ger upphov till nya idéer och nya perspektiv: 

The reader´s fund of relevant memories makes possible any reading at all. 

Without linkage with the past experiences and present interests of the 

reader, the work will not come alive for him, or, rather, he will not be 

prepared to bring it to life. Past literary experiences make up an important 

part of this equipment that the reader brings to literature, but they have 

usually been emphasized to the exclusion of other elements derived from 

general life experience.29 

Rosenblatt menar att läsning av skönlitteratur i hög grad är en emotionell företeelse. 

En faktatext kan man få refererad till sig av någon annan, enligt Rosenblatt. En 

skönlitterär text däremot, den behöver man läsa själv menar hon: ”No one, however, 

can read a poem for us.”30 

2.3.2 Kathleen McCormick: allmän och litterär repertoar 

McCormicks allmän och litterär repertoar inkluderar såväl textens som läsarens 

repertoarer. Textens allmänna repertoar är dess innehåll: sociala, historiska och 

ideologiska perspektiv och värderingar. Läsarens allmänna repertoar består av samma 

komponenter och formar läsarens uppfattning om textens allmänna repertoar. Textens 

litterära repertoar är dess form: språk, berättarteknik osv. Läsarens förtrogenhet med 

litterära tekniker är grunden för dennes egen litterära repertoar. När textens och 

läsarens allmänna och litterära repertoarer stämmer överens, när läsarens förväntningar 

på textens uppfyllts, benämns detta som en matchning av repertoarerna.31 

2.4 Teoretiskt perspektiv på lärande  

Inom det sociokulturella perspektivet är människan ständigt under utveckling, lärandet 

är en ständigt pågående process där lärande och utveckling är vårt naturliga tillstånd.32 

Vygotskijs kända begrepp den närmaste proximala utvecklingszonen (Zone of Proximal 

Development) innebär att eleven med lärarens hjälp hela tiden utvecklas och tillägnar sig 

nya kunskaper; detta förutsatt att eleven själv också lägger ned engagemang i 

lärandeprocessen. Detta innebär att undervisningen behöver fånga eleven där just 

denne befinner sig i sin utveckling. 33 Typiskt för den sociokulturella traditionen är dels 

vikten av det sociala samspelet i lärandet, i samspel med andra ges nya erfarenheter och 

                                                 

28 Rosenblatt (1995) s. 33 
29 Rosenblatt (1995) s. 77 
30 Rosenblatt (1995) s. 33 
31 Schmidl (2008) s. 57, Tengberg (2011) s. 92f 
32 Säljö (2014) s. 305 
33 Säljö (2014) s. 305ff 
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kunskaper. Dels relevansen av undervisningen kontra samhällets krav - hur förbereds 

eleven bäst på livet efter grundskola och gymnasium?34  

2.5 Läroplanen  

Inledningsvis framhålls i läroplanen rörande ämnet svenska att genom ”språket kan 

människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika 

slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv”.35 Här finns en tydlig koppling till subjektiv förankring och till svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Denna koppling framkommer även i syftesförklaringen 

vilken framhåller att eleven skall lära känna sin omvärld och sig själv:  

Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande 

som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till 

att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur och andra typer 

av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse 

av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna 

för nya perspektiv.36 

Att eleven vidgar sina erfarenheter är alltså väsentligt. Avslutningsvis i 

syftesformuleringen läggs vikten vid elevens egna erfarenhet i samband med läsning: ”I 

undervisningen ska eleverna få möta olika typer av skönlitteratur och andra typer av 

texter samt få sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och den egna 

utbildningen.37  

Läroplanen understryker vikten av kommunikation i undervisningen och som 

förberedelse inför kommande studier och yrkesliv – i den sociokulturella lärandeteorin 

är undervisningens koppling till en förberedelse inför samhällets krav utmärkande.38 

Eleverna skall vidare värdera och ge respons på varandras texter; att samarbeta kring 

elevtexter på detta sätt är ett uttryck för socialt samspel i lärandet vilket även det 

relaterar väl till det sociokulturella perspektivet.  

3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att analysera och utvärdera de argument som presenterats i 

tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som litteraturdidaktisk strategi och 

metod.  

  

                                                 

34 Säljö (2014) s. 307f 
35 Skolverket (2011) s. 160 
36 Skolverket (2011) s. 160 
37 Skolverket (2011) s. 160 
38 Skolverket (2011) s. 160 
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För att nå syftet används följande frågeställningar:  

- Vilka är argumenten för subjektiv förankring? 

- Vilka är argumenten mot subjektiv förankring? 

- Finns det ett tredje alternativ till att vara entydigt för eller entydigt mot subjektiv 

förankring, finns det en tredje ståndpunkt? 

4 Metod 

Metoden för denna studie är en systematisk litteraturstudie. Dimenäs menar i Lära till 

lärare: Att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (2007) att 

en litteraturstudie innebär att använda sig av litteratur för att söka svar på en 

frågeställning, istället för att basera en studie på empiriskt material. Genom att analysera 

flera källor utifrån likheter och skillnader leder en litteraturstudie till ny kunskap, till 

skillnad från en litteraturöversikt som endast ger en beskrivning över befintliga fakta.39 

Dessa källors syfte, metod och empiriska underlag presenteras nedan under rubriken 

”urval”. 

4.1 Litteratursökning 

4.1.1 Databassökning  

Sökning efter relevant forskning som berör argument för- och/eller emot subjektiv 

förankring har gjorts i databaserna Diva, Libris samt Google Scholar. De sökord som 

använts är ”subjektiv förankring” och ”erfarenhetspedagogik”. För att fånga upp 

varianter av dessa båda begrepp trunkerades dessa till ”subjektiv*” respektive 

”erfarenhetsp*”, se tabell 1. En avgränsning till åren 2000–2017 har gjorts.  I DiVA 

avgränsades sökningen till enbart forskningspublikationer och i Libris till enbart 

dokument på svenska.   

Tabell 1 Databassökning 

 
DiVA Libris  Google Scholar  

  träffar relevans träffar relevans träffar relevans 

subjektiv* 2 0 68 0 47 800 
 

erfarenhetsp* 4 2 2 0 2 0 

subjektiv förankring 0 0 0 0 15 700 ? 

subjektiv förankring 

AND litteratur* 0 0 0 
 

15 200 ? 

subjektiv förankring 

AND reception* 0 0 0  1 050 ? 

 

                                                 

39 Dimenäs (2007) s. 100f 
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De relevanta träffarna i DiVA är två konferensbidrag av Eva Hultin. Den ena är 

Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: om villkor och förutsättningar för skolsamtal. 

Här presenteras hennes doktorsavhandling Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning, som lades fram 2006. Syftet med avhandlingen är att belysa olika 

samtalsgenrer inom litteraturundervisning. Det andra konferensbidraget är Svenskämnets 

traditioner som dold läroplan från 2007. Efter genomläsning av respektive abstract 

konstateras att ingen av dessa är relevant för denna systematiska litteraturstudie då 

litteraturreception inte behandlas. 

Som synes är antalet träffar på sökningar med varianter av ”subjektiv” i Google Scholar 

närmast oöverskådligt. Att utifrån en databassökning analysera vilka av dessa träffar 

som är relevanta låter sig inte göras.  

4.1.2 Manuell sökning 

För att hitta relevant litteratur får vi återvända till Öhmans Litteraturdidaktik, fiktioner och 

intriger där som inledningsvis nämnts framkommer starka invändningar mot 

nödvändigheten av subjektiv förankring. Till stöd för Öhmans ståndpunkt att det är 

andra faktorer än den subjektiva förankringen som är viktig använder sig Öhman som 

sagt av Helen Schmidls avhandling Från vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning 

i åttonde klass (2008) och av Michael Tengbergs avhandling Samtalets möjligheter: Om 

litteratursamtal och litteraturreception i skolan (2011). Emot dessa lyfter Öhman fram två 

avhandlingar där subjektiv förankring förespråkas; Birgitta Bommarcos Texter i dialog: 

En studie i gymnasieelevers litteraturläsning (2006) samt Gunilla Molloys Läraren – Litteraturen 

– Eleven: En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002).40 Anders Öhman är 

professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet. Han har 

såväl forskat i, som undervisat om, litteraturdidaktik.41  

4.2 Urval  

Tabell 2 Urval 

Författare År Titel 

Bommarco, 

Birgitta 2006 Texter i dialog: En studie i gymnasieelevers litteraturläsning 

Molloy,  

Gunilla 2002 Läraren-Litteraturen-Eleven: En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet 

Schmidl,  

Helen 2008 Från vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass 

Tengberg,  

Michael 2011 Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan 

 

                                                 

40 Öhman (2015) s. 101ff 
41 Öhman (2015) s. baksidestext 
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4.2.1 Birgitta Bommarco 

Birgitta Bommarco är svensklärare sedan slutet av 1960-talet, Bommarco disputerade 

2006 med sin doktorsavhandling Texter i dialog: En studie i gymnasieelevers litteraturläsning 

vid Malmö högskolas lärarutbildning. Avhandlingen behandlar elevers reflektion och 

tolkning av skönlitteratur under gymnasietidens tre år. Avhandlingen är en 

receptionsforskning och en etnografisk klassrumsforskning. Receptionsforskningen 

inkluderar intervjuer i form av halvstrukturerade samtal men består till större delen av 

elevernas läsloggar och utvärderingar samt inspelade boksamtal i grupp- eller 

halvklassdiskussioner. Totalt genomförde Bommarco halvstrukturerade samtal med 

åtta elever vid två tillfällen per elev, av dessa presenteras tre elevers läsning närmare i 

avhandlingen utifrån genusaspekt samt kulturell- och social bakgrund. Den empiriska 

studien utgår från Bommarcos egen svenskundervisning i en klass på det 

samhällsvetenskapliga programmet och består av två delar; dels elevernas reception av 

tre romaner, dels tre elevers reaktioner på skolans litteraturläsning samt den egna 

fritidsläsningen. För att styrka resultatet av det empiriska materialet bestående av 

elevtexter, ljudbandsinspelningar, lärardagbok samt utvärderingar, Bommarco 

understryker att hon använt datatriangulering som metod vid bearbetning av det 

omfångsrika materialet.  

Bommarcos studie har ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv.42 Hennes utgångspunkter 

till varför man skall läsa skönlitteratur är; skönlitteratur som erfarenhet, levda och 

representerade sociala världar, subjektiv förankring och subjektiv relevans.43 Lars-

Göran Malmgrens tankar om subjektiv förankring och de tre möjliga pedagogikerna i 

svenskämnet har en framskjutande plats.44 

4.2.2 Gunilla Molloy 

Gunilla Molloy är docent i svenska med didaktisk inriktning, 2002 disputerade hon vid 

Lärarhögskolan i Stockholm med doktorsavhandlingen Läraren-Litteraturen-Eleven: En 

studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. Molloy tolkar och analyserar det möte som 

uppstår mellan läraren, litteraturen och eleven i skolans sociala rum, samt hur eleven 

uppfattar lärarens syfte med litteraturundervisningen. Molloy använder sig av tre 

litteraturpedagogiska perspektiv i sin studie: ämnesdidaktiskt, receptionsteoretiskt samt 

genusteoretiskt. Det empiriska materialet är baserat på fyra delar, ena delen är en 

etnografisk studie där Molloy har följt fyra högstadieklasser från fyra skolor i olika 

bostadsområden under tre år, från årskurs sju till årskurs nio. Den andra delen är består 

av halvstrukturerade intervjuer av fyra elever i varje klass, totalt 16 elever. Hälften av 

de intervjuade är flickor och hälften pojkar. Den tredje delen är vad Molloy betecknar 

som ”en mycket öppen enkät” riktad till samtliga elever ett par gånger under varje 

termin.45 Molloy genomförde en förundersökning inför sin avhandling där hon provade 

fram den öppna enkäten. Den fjärde och sista delen består av de skönlitterära texter 

                                                 

42 Bommarco (2006) s. 12 
43 Bommarco (2006) s. 41ff 
44 Bommarco (2006) s. 173 m.fl.  
45 Molloy (2002) s. 89 
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som använts i undervisningen. Hur det empiriska materialet har bearbetats nämner inte 

Molloy. 

 Även Molloys studie har ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv.46 Molloy utgår från att 

elever söker sig till skönlitteratur där de kan känna igen sig själva och sina erfarenheter. 

Avhandlingen tittar också på ”läraren som läsare” och på klassrummet som ett ”socialt 

rum”. Molloy menar att i det sociala rummet påverkar aspekter såsom klass, kön och 

etnisk bakgrund.47 Det är dock genus som får den odelat största betydelsen i 

undersökningen.48 Malmgrens begrepp subjektiv förankring och igenkänning har en 

central plats i Molloys studie.49 Hon framhåller att om läraren efterfrågar fakta om 

texten leder detta till att elevens läsning blir mer efferent och mindre estetisk.50 Hennes 

slutsats är att skolämnet svenska bör förändras till att bli ett demokratiämne; 

undervisningen skall med hjälp av skönlitteraturen ta fasta på befintliga konflikter i 

klassrummet, vilket enligt studiens empiriska material inte sker. På detta sätt kan 

läroplanens värdegrund levandegöras och efterföljas, för att underlätta detta bör 

skolämnet svenska och SO-ämnena samverka.51  

4.2.3 Helen Schmidl 

Helen Schmidl är litteraturvetare vid Uppsala universitet och disputerade 2008 med 

doktorsavhandlingen Från vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. 

Avhandlingen är en del av projektet Genusperspektiv på barn- och ungdomslitteratur i skolan. 

Avhandlingens syfte är att analysera elevers litterära reception utifrån ett 

genusperspektiv samt att studera hur elevernas lässtrategier fungerar i 

undervisningssituationen. Schmidls teoretiska utgångspunkter är receptionsforskning, 

genusforskning och svenskdidaktisk forskning. Schmidl avhandling är en 

receptionsforskning och det empiriska materialet är hämtat från fyra klasser i år 8 från 

skolor i fyra olika kommuner. Materialet består av elevernas läsloggar vilka utgick från 

färdigformulerade frågor samt ljudinspelade boksamtal och intervjuer. Totalt åtta 

elever, två från varje klass och de fyra svensklärarna är intervjuade i vad Schmidl 

betecknar ”riktat öppen intervjuform”. Några inledande grundfrågor följdes upp med 

frågor relevanta utifrån det enskilda intervjutillfället. Ljudinspelningarna 

transkriberades med fokus på innehåll på bekostnad av intonation och liknande.  

Schmidl konklusion är att skolans litteraturundervisning till stor del är 

erfarenhetspedagogisk.  

De fyra lärare som ingår i Schmidls undersökning har det gemensamt att de har en 

erfarenhetsbaserad pedagogik.52 Ett framträdande drag i undersökningen är att 

elevernas och texternas repertoarer behöver överensstämma för att eleverna skall ta sig 

vidare i läsningen.53 Men om undervisningen koncentreras på texter där elevernas och 

                                                 

46 Molloy (2002) s. 22f, s. 319 
47 Molloy (2002) s. 15f 
48 Molloy (2002) s. 76ff 
49 Molloy (2002) s. 73ff 
50 Molloy (2002) s. 312 
51 Molloy (2002) s. 308ff 
52 Schmidl (2008) s. 94 
53 Schmidl (2008) s. 303f 
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texternas repertoarer matchar uppstår ingen utveckling.54 Flertalet elever har ett så 

specifikt behov av identifikation och verklighetsförankring i sin läsning att det inte är 

möjligt, eller ens intressant, att sätta sig in i andra personers roller eller andras 

tankesätt.55 Men, framhåller Schmidl: ”genom att läsa och reflektera över texter som 

inte tillhör ens egen repertoar tvingas (man) omvärdera sina egna åsikter.”56 I skolan 

ställs det andra krav på läsning än vid elevers privata fritidsläsning.57 I boksamtal riktas 

ofta uppmärksamheten mot elevernas upplevelse; om igenkänning och om texten 

relaterar till elevernas egna liv. Schmidl menar att denna fokusering vid en subjektiv 

förankring hämmar elevernas utveckling. Det finns en gräns, menar Schmidl, för hur 

subjektiv en fungerande tolkning kan vara.58 Att medvetet fokusera på elevers 

subjektiva förankring i undervisningen kan medföra vad Schmidl kallar literary transfer-

blockeringar; texten i sig berörs knappt men elevernas egna funderingar upptar stor 

plats. Detta menar Schmidl motverkar syftet med svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne.59 För Schmidl är det lika viktigt att elever lär sig något av 

litteraturen som om litteraturen.60  

4.2.4 Michael Tengberg 

Michael Tengberg är docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, 2011 lade 

han fram sin doktorsavhandling Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och 

litteraturreception i skolan. Avhandlingens syfte är att ge en detaljerad bild av 

litteratursamtalets möjligheter och begränsningar, både utifrån lärarens pedagogiska 

förhållningssätt och elevernas reception av skönlitteratur. Han är mer intresserad av hur 

än av vad eller varför man läser skönlitteratur i skolan. Detta då tidigare forskning på 

området enligt Tengberg är ytterst begränsad. Tengbergs utgångspunkt är att 

problematisera den närmast oomtvistat positiva inställningen till litteratursamtal som 

råder såväl inom skolan såväl som i tidigare forskning. Tengberg vill inte kalla sin 

undersökning för vare sig kvantitativ eller kvalitativ, utan menar att det är ett alldeles 

för förenklat sätt att beskriva urval och analys.61 Undersökningen omfattar fyra lärare 

från två olika skolor och deras respektive högstadieklasser. Fem årskurs 8 och fem 

årskurs 9. År 2009 genomförde Tengberg en pilotstudie för att pröva sina teorier och 

metoder. Det empiriska materialet bygger på att samtliga elever har läst samma text; 

lärarens högläsning, skriftlig respons, elevens egna läsning, litteratursamtal och till sist 

en skriftlig respons. Utöver detta har lärare och elever intervjuats. Elevernas skriftliga 

responser uppgår till 210 stycken. Litteratursamtalen och intervjuerna är videofilmade. 

Huvudvikten i analysarbetet har Tengberg lagt på det videoinspelade materialet.  

I sin studie av hur litteratursamtalet kan utveckla elevers reception av läst text har 

Tengberg i sitt empiriska material identifierat sex olika läsarter; handlingsorienterade, 

betydelseorienterade, värderingsorienterade, subjektsorienterade, intentionsorienterade 

                                                 

54 Schmidl (2008) s. 323 
55 Schmidl (2008) s. 307 
56 Schmidl (2008) s. 309  
57 Schmidl (2008) s. 311 
58 Schmidl (2008) s. 314ff 
59 Schmidl (2008) s. 320f 
60 Schmidl (2008) s. 322f 
61 Tengberg (2011) s. 49 
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samt metakognitiva läsarter.62 Med läsarter avses vad i läsningen det är som uppmuntras 

och efterfrågas av lärarna i de efterföljande litteratursamtalen. ”Att tillämpa en viss 

läsart innebär alltså att anlägga ett visst perspektiv genom vilken texten tar form”.63 

Dessa läsarter menar Tengberg är de som idag faktiskt finns i undervisningen, 

tillskillnad mot Rosenblatts, i Tengbergs mening, mer begränsade uppdelning i 

efferenta och estetiska läsarter vilka det vanligtvis hänvisas till i svensk 

litteraturundervisning.64 Tengberg menar att litteraturforskningens fokus sällan ligger 

på läsarter, vid sidan av de tidigare kända begreppen texten, läsaren och situationen 

menar Tengberg att läsarten är av stor betydelse för svensklärare att känna till.65 

Tengbergs undersökning inkluderar elevers subjektiva förankring i texten och menar 

att den är ett element att ta med i beräkningen men att det inte är ett slutmål i sig och 

uttalar sig då explicit emot erfarenhetspedagogikens pedagogiska grundsyn; ”som i allt 

väsentligt bygger på idén att läsare skall kunna identifiera sig med och finna en subjektiv 

förankring i de problem litteraturen behandlar”.66 

4.2.5 Metodkommentarer till utvald litteratur  

Bommarco har använt sin egen klass som empiriskt underlag; hon är såväl lärare som 

forskare i det egna klassrummet.67 Bommarco tar själv upp att tolkningspositionen blir 

speciell då läraren och forskaren är en och samma person. ”Att helt ställa sig utanför 

och objektivt försöka skildra det som händer är inte möjligt, eftersom forskaren inte 

helt kan skiljas från läraren.”68 Metoden i avhandlingen beskrivs delvis som en 

etnografisk klassrumsforskning. Eriksson Barajas et al framhåller i Systematiska 

litteraturstudier i utbildningsvetenskap: Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar 

(2013) att en etnografisk metod bygger på analyser av det observerade; en deltagande 

observation. Forskarens reflektioner och personliga tolkningar rör de sociala händelser 

som utspelas.69 Bommarco är i sin studie både en deltagare i situationen men också en 

anförare av situationen, då observationerna bygger på direkta reaktioner på Bommarcos 

egna didaktiska val. I avsnittet forskningsmetod och material beskriver Bommarco 

situationen där en forskare och lärare är en och samma person som att läraren är en 

observerande deltagare och att det är viktigare att fokusera på deltagarperspektivet än 

på observationsperspektivet.70 Då och då visar Bommarco att hon är medveten om att 

de svar hon får från sina elever kanske inte alltid är ärliga: 

Det går inte att bortse från att det snarare kan handla om hans 

förhållningssätt till mig och vad som kan anses lämpligt att säga till sin 

lärare i intervjusituationen.71 

                                                 

62 Tengberg (2011) s. 196, 303 
63 Tengberg (2011) s. 231 
64 Tengberg (2011) s. 303 
65 Tengberg (2011) s. 231 
66 Tengberg (2011) s. 306 
67 Bommarco (2006) s. 30 
68 Bommarco (2006) s. 30 
69 Erikson Barajas et al (2013) s. 148f 
70 Bommarco (2006) s. 29f 
71 Bommarco (2006) s. 186 
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Att Bommarco är medveten om, och poängterar vikten av deltagarperspektivet är 

förtjänstfullt.  

Molloy använde sig av en enkät som var framtagen för just denna undersökning i sin 

avhandling. Eriksson Barajas et al (2013) avråder från studiespecifika formulär, även 

om de samtidigt framhåller att denna typ av formulär är vanligt förekommande inom 

utbildningsvetenskap.72 Molloys enkät är dock testad på två klasser i 

förundersökningen, utifrån denna tidigare prövning kan man därför anta att enkäten är 

relevant utformad för den nu aktuella undersökningen.    

Tengberg har valt sin novell själv, övriga forskningar har utgått från den naturligt 
förekommande undervisningen – beroende på hur man ser på Bommarcos upplägg där 
hon är både forskare och lärare på samma gång. Dock kan man nog utgå från att hon i 
hög utsträckning sett på sin undervisning ur ett elevperspektiv och inte i första hand ur 
ett forskningsperspektiv. Tengberg har styrt upp undervisningens upplägg i de tio 
klasserna, han har också styrt valet av den gemensamma texten. Det är alltså inte fråga 
om någon ren observationsstudie. Undervisningen har bedrivits i ett visst syfte, att testa 
forskarens teorier: ”annars skulle jag givetvis inte ha initierat just den här processen”.73  

Schmidl har i sin studie ett tydligt och konsekvent genusperspektiv. De texter som ingår 

i hennes studie är delvis valda utifrån traditionellt kvinnliga respektive manliga litterära 

genrer.74 Jack Londons äventyrsroman Skriet från vildmarken (The Call of the Wild, 1903) 

hör enligt Schmidl till den traditionellt manliga äventyrsgenren.75 Anita Eklund Ängel i 

grön klänning har valts för att den representerar en ”traditionellt sett kvinnlig lässtil, i och 

med att känslor och relationer ges sort utrymme.”76Per Nilssons Hjärtans fröjd, vars 

romantiska titel kan associera till en kvinnlig preferens, presenteras däremot som ”en 

populär roman bland ungdomar i 14–15 årsåldern.”77 Vild magi av Tamora Pierces är 

vald då den har både en kvinnlig författare och en kvinnlig huvudperson, Schmidl 

menar att bokens starka kvinnliga karaktärer gör den extra intressant att studera 

elevernas respons.78 Schmidl positionerar sig uttalat mot Molloy som ofta har ett uttalat 

genusperspektiv.79 Däribland specifikt mot Molloys avhandling Läraren-Litteraturen-

Eleven: En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet från 2002. 80 Schmidls upplägg 

liknar Molloys, förutom genusperspektivet har de båda använt sig av fyra skolor, fyra 

lärare, fyra klasser och av Hjärtans fröjd. 

Samtidigt framhåller Schmidl i sin studie från 2008 att det finns många likheter mellan 

flickors och pojkars läsning, i analysen av ungdomsromanen Hjärtans fröjd konstaterar 

Schmidl att: resultatet av studien visar att pojkar likaväl som flickor kan uppskatta att 

läsa om kärlek och relationer.81 Den kvinnliga romanen Ängel i grön klänning visade ingen 

                                                 

72 Eriksson Barajas et al (2013) s. 102 
73 Tengberg (2011) s. 315 
74 Schmidl (2008) s. 160f 
75 Schmidl (2008) s. 160 
76 Schmidl (2008) s. 206f 
77 Schmidl (2008) s. 111 
78 Schmidl (2008) s. 250ff 
79 Molloy (2003) s. 63ff, Molloy (1990) s. 4ff 
80 Schmidl (2008) s. 44, s. 69, s. 153, s. 310, s. 320, s. 321, s. 322 
81 Schmidl (2008) s. 159 
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skillnad mellan kvinnliga och manliga elever.82 Schmidl sammanfattar genusaspekten i 

sin undersökning med att hennes resonemang givetvis är mycket generellt: ”det finns 

en mängd variationer bland de enskilda eleverna”.83 Schmidl konstaterar även att 

flickors och pojkars läsning i stort sett fick lika mycket utrymme i undervisningen.84 

Lärarna i Schmidls undersökning upplever att klasserna har blivit allt mer heterogena 

under senare år.85 Här framkommer en bredare definition av elevunderlaget än det 

specifikt genusbundna perspektivet, trots detta framhåller hon att det vore önskvärt att 

lärare och skolledning skall få fortbildning i just genusfrågor.86 Genusperspektivet har 

blivit så vedertaget i utbildningsforskning att det verkar vara svårt att komma ifrån. 

Bommarcos studie från 2006 har inte ett sådant perspektiv – och det får hon kritik för 

i Lars Brinks recension då han ställer den retoriska frågan om det egentligen är möjligt 

att göra en receptionsstudie utan att beröra genusfrågor.87 I Tengbergs studie från 2011 

finns inte genusperspektivet med som en del av forskningen; han menar att det är 

problematiskt att generalisera i olika läsargrupper och framhåller att det är särskilt 

vanligt förekommande vad gäller genus, vilken han benämner som en ”stereotypisering 

och mytologisering av ett binärt uppdelat läsarkollektiv”.88  

4.2.6 Avgränsning 

Bommarco, Molloy, Schmidl och Tengberg refererar till flera olika receptionsanalytiska 

teorier och begrepp. De mest framträdande teorierna som alla de fyra studierna 

refererar till är Judith Langers ”läsaren och föreställningsvärlden”, Wolfgang Isers 

”tomrum”, Louise M Rosenblatts ”efferent och estetisk läsning” samt Kathleen 

McCormicks ”allmän och litterär repertoar”. 

Att i denna litteraturstudie fokusera på samtliga teorier är av tids- och utrymmesskäl 

inte genomförbart. De flesta beröringspunkterna emellan de fyra ingående studierna 

finns dock med Rosenblatt och McCormick. Dessutom ser dessa båda 

receptionsteorierna läsningen som en social process vilket stämmer väl överens med ett 

sociokulturellt perspektiv, varför dessas ovan nämnda teorier kommer att ingå i denna 

litteraturstudie. 

4.3 Etiska överväganden 

Etiska aspekter att ta i beaktande vid en systematisk litteraturstudie berör enligt 

Eriksson Barajas et al (2013) urval samt presentation av resultat.89 Vald litteratur skall 

följa Vetenskapsrådets riktlinjer, dess huvudkrav är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.90 Den valda litteraturen 

i denna systematiska litteraturstudie uppfyller samtliga dessa krav, vilket finns beskrivet 

                                                 

82 Schmidl (2008) s. 249 
83 Schmidl (2008) s. 323 
84 Schmidl (2008) s. 325 
85 Schmidl (2008) s. 325 
86 Schmidl (2008) s. 324 
87 Brink (2007) s. 357 
88 Tengberg (2011) s. 151 Bland annat hänvisar han här till Schmidl (2008) 
89 Eriksson Barajas et al (2013) s. 69f 
90 Vetenskapsrådet (2002) s. 6 
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i respektive forskningsrapport.91 Den utvalda litteraturens metoder och resultat 

redovisas ovan; artiklar som framför argument för såväl som emot subjektiv förankring 

ingår. Därmed är de etiska krav som kan ställas på å ena sidan de ingående artiklarna 

och på å andra sidan denna systematiska litteraturstudie uppfyllda.  

5 Resultat 

I alla de fyra studierna som ingår i denna litteraturstudie finns det elever som upplever 

det som Malmgren benämner subjektiv förankring. Bommarco framhåller att eleverna 

många gånger drar paralleller i läsningen med sina egna erfarenheter och sina egna 

sociala världar.92 Molloy finner även hon elever som själva menar att de kan ”känna 

igen” sig.93 Molloy framhåller att hennes empiriska material visar att tonåringar föredrar 

texter som ligger nära deras egen verklighet – en verklighet som de kan känna igen sig 

i.94 Schmidls studie återkommer flera gånger till elevernas kommentarer om att ”känna 

igen sig själv”.95 Även Tengbergs studie innehåller elever som själva uppger att de 

känner igen sig, eller till och med identifierar sig med, karaktärer i texterna.96 Hos 

Tengberg är det inte bara eleverna som drar paralleller i texten till sina egna 

erfarenheter, även lärarna gör det. Tengbergs lärare placerar, var för sig och oberoende 

av vilket årtionde de är födda, den upplevda historiska kontexten i Majgull Axelssons 

novell Över spåret till sin egen barndom.97   

Dessutom visar samtlig ingående forskning på att en subjektiv förankring uppkommer 

då läsarens och textens allmänna och litterära repertoar överensstämmer. Bommarco 

lyfter fram McCormicks begrepp allmän och litterär repertoar och jämför den med 

Malmgrens begrepp igenkänning.98 Molloy gör en koppling mellan McCormicks 

repertoarer och Malmgrens subjektiva förankring då hon understryker att: 

Mina informanter diskuterar däremot olika texters form och innehåll på ett 

sådant sätt att begreppen subjektiv förankring och igenkänning blir intressanta 

analysverktyg.99 

Schmidl framhåller upprepade gånger att en grundläggande faktor vid läsning är den 

allmänna och litterära repertoaren.100 Om en elev känner ett tillräckligt stort 

engagemang i textens allmänna repertoar kan en svårighet med den litterära repertoaren 

övervinnas enligt Schmidl.101 Schmidl drar slutsatsen att det är avgörande att 

litteraturundervisningen ”har sin utgångspunkt i elevernas litterära repertoarer och egna 

livsvillkor, men att lärarna måste arbeta för en kontinuerlig progression i elevernas 

                                                 

91 Bommarco (2006) s. 34f, Molloy (2002) s. 89f, Schmidl (2008) s. 98, Tengberg (2011) s. 55f  
92 Bommarco (2006) s. 74, 93, 104ff, 120, 132, 145, 152, 172, 179f, 184, 189ff, 196f m.fl.  
93 Molloy (2002) s. 120, s. 189 
94 Molloy (2002) s. 328 
95 Schmidl (2008) s. 197   
96 Tengberg (2011) s. 148ff, 219 
97 Tengberg (2011) s. 97f 
98 Bommarco (2006) s. 173 
99 Molloy (2002) s. 74 
100 Schmidl (2008) s. 130f, 153f, 158, 181, 191, 204, 215, 223ff, 247f, 291, 303ff, 311, 326 
101 Schmidl (2008) s. 198 
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läsutveckling”.102 Även Tengberg menar att en matchning av repertoarerna är grunden 

för vidare läsning. En matchning av repertoarerna behöver komma till stånd för att 

eleven skall bli berörd, få en subjektiv förankring, i texten.103 Molloy ger repertoarerna 

en framskjutande roll i sin studie, de intervjuade elevernas allmänna och litterära 

repertoarer beskrivs ingående.104 Molloy konstaterar även hon att elever vars 

repertoarer inte matchar med böckernas repertoarer stöter på stora problem.105  

Att subjektiv förankring förekommer är det med andra ord ingen diskussion om, 

däremot har forskarna olika inställningar till huruvida subjektiv förankring egentligen 

är något eftersträvansvärt i en undervisningssituation. 

5.1 Argument för subjektiv förankring 

Bommarco menar att de allra flesta elever behöver en subjektiv förankring, det är 

ovanligt att en elev läser om en text om den subjektiva förankringen initialt saknas.106 

Lärarnas val av text i Tengbergs undersökning bygger explicit på att eleverna skall 

kunna känna igen sig: ”med hänvisning till elevernas förförståelse och till faktorn 

subjektiv förankring”.107 Hos Molloy finns det också lärare som väljer böcker just för 

att eleverna skall känna igen sig själva.108 Schmidl finner i sin studie att de elever som 

har svårt att tolka en text inte heller har en subjektiv förankring i texten. Vidare menar 

Schmidl att identifikation med en fiktiv person i texten är nödvändig för att eleven skall 

vara motiverad till att fortsätta läsa.109 Tengberg menar att det är en förutsättning för 

studien att eleverna känner igen sig i textens problematik och att de även känner att 

problematiken berör eller angår dem.110  

Tengberg framhåller att det i boksamtalen finns ett aktivt engagemang från både lärare 
och elever att aktivera en subjektsorienterad läsart, där eleverna realiserar texten utifrån 
personliga erfarenheter och där responser som får återverkan på det egna livet spelar 
en central roll.111 Bommarco menar att en subjektiv förankring bör uppmuntras av 
läraren i efterföljande boksamtal och om detta inte sker är det ett problem:  

En annan svårighet är att lärare ofta ställer frågor som begränsar snarare 

än öppnar upp; inte minst undertrycker eller förbigår lärarna ofta 

inlevelsen och den känslomässiga processen.112 

Subjektiv förankring är det som öppnar upp texten, gör den tolkningsbar och 
meningsfull för läsaren. Bommarco menar att med låg erfarenhetsanknytning så är det 

                                                 

102 Schmidl (2008) s. 326 
103 Tengberg (2011) s. 151 
104 Molloy (2002) s. 107f, 162f, 213f, 267 
105 Molloy (2002) s. 152f 
106 Bommarco (2006) s. 196 
107 Tengberg (2011) s. 106 
108 Molloy (2002) s. 152 
109 Schmidl (2008) s. 191, 232 
110 Tengberg (2011) s. 147 
111 Tengberg (2011) s. 217 
112 Bommarco (2006) s. 124 
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risk för att litteraturen ”reduceras till uppgiftslösning och gissningslek”.113 Molloy 
kommer fram till en liknande slutsats då hon lyfter fram ett läsprojekt med det uttalade 
syftet att eleverna skall ”läsa en text utifrån sig själva” vilket avslutas med ett prov – av 
en ren kunskapskontroll. Syftet ”kom därmed i skymundan för en mer efferent läsart”, 
menar Molloy.114 

Tengberg skiljer mellan identifikation och igenkänning, med hänvisning till Malmgren. 

Igenkänning är här synonymt med subjektiv förankring. Identifikation är att gå ett steg 

längre än igenkänning. Identifikation är för Tenberg, och Malmgren, inte nödvändig 

för en subjektiv förankring.115 Tengberg framhåller att när igenkänning kan lösgöras 

från den konkreta texten och istället koncentreras till mer generella övergripande drag 

i texten, såsom textens motiv och tema, finns det möjlighet till utvecklande 

litteratursamtal.116  

Det finns ofta något i boken man kan känna igen sig i, även om det är olika 

igenkänningar hos olika människor framhåller Bommarco.117 Bommarco menar att 

igenkänning inte behöver ha ett 1:1 förhållande, till exempel behöver igenkänning inte 

ha något med läsarens kön att göra eftersom hon finner att såväl flickor som pojkar kan 

identifiera sig med en kvinnlig karaktär.118 Bommarco framhåller att elever även kan 

fångas i en text som för dem ligger på gränsen mellan det igenkännbara och det 

okända.119 I Schmidls studie, som flera gånger återkommer till elevernas kommentarer 

om att ”känna igen sig själv”,  är det flera elever som tar upp Harry Potter-böckerna 

som exempel på böcker de tycker om att läsa och som de känner igen sig i. Här är det 

huvudkaraktärernas ålder som eleverna själva uppger att de känner igen sig i, även om 

berättelsens kontext i övrigt beskrivs som ”overklig”.120  

5.2 Argument mot subjektiv förankring 

Ett tydligt motargument mot subjektiv förankring som framkommer är att det kan 

inverka hämmande på läsningen. Tengberg framhåller att subjektiv förankring kan 

begränsa elevernas intryck av texten, istället en främmande röst och ett främmande 

perspektiv blir texten en spegel mot den egna identifikationen.121 Schmidl menar att en 

subjektiv förankrad läsning kan vara engagerad och bidra till det egna 

identitetsbyggandet, men att den kan sätta stopp för en distans till texten – läsningen 

blir inte objektiv.122 Schmidl poängterar att det måste finnas en balans mellan å ena 

sidan subjektiva värderingar och upplevelser och å andra sidan objektiv kunskap, en 

balans mellan en estetisk och en efferent läsning.123 Schmidl finner i sitt empiriska 

                                                 

113 Bommarco (2006) s. 147 
114 Molloy (2002) s. 153ff 
115 Tengberg (2011) s. 100 
116 Tengberg (2011) s. 252 
117 Bommarco (2006) s. 105 
118 Bommarco (2006) s. 119 
119 Bommarco (2006) s. 114 
120 Schmidl (2008) s. 197, 210, 238, 267   
121 Tengberg (2011) s. 270f 
122 Schmidl (2008) s. 312 
123 Schmidl (2008) s. 312ff 
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material belägg för att läsarens erfarenhet kan vara ett hinder vid tolkning av det lästa; 

personlig erfarenhet och omtolkning av textens budskap till något som läsaren anser 

att den står för leder till att ett glapp uppstår mellan läsaren och texten, menar 

Schmidl.124 Schmidl ser exempel på elever vars behov av identifikation och inlevelse i 

handlingen var så stort att det omöjliggjorde den position som läraren önskade uppnå; 

att distansera sig från texten för att analysera och göra jämförelser med andra texter.125 

Även Bommarco menar att en alltför identifikatorisk läsning riskerar att bli selektiv.126 

Tvärtemot Bommarco och hennes analys av boksamtal ovan visar Schmidls empiriska 

material att lärarna i boksamtalen ofta efterfrågar hur eleverna upplevde berättelsen och 

om de kunde relatera till sina egna liv eller känna igen sig själva. Detta innebär att det 

blir svårt att få till stånd en diskussion som ventilerar olika åsikter och vidgar elevens 

intryck av det lästa. Det är en fokusering på en efferent läsning som, enligt Schmidl, 

omöjliggör en estetisk läsning.127 Att boksamtalen uppmuntrade till en personlig och 

erfarenhetsbaserad reception ser Schmidl som ett naturligt inslag i 

ämneskonstruktionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, men hon 

understryker att fokuseringen på elevernas egna erfarenheter inte gör att syftet med ett 

erfarenhetspedagogiskt perspektiv uppfylls. Eleven utvecklar ingen ny kunskap om 

samtida och historiska mänskliga erfarenheter och inte heller utvecklar eleven någon 

social eller historisk förståelse.128 Hennes slutsats är att receptionen fokuserade alltför 

mycket på ett erfarenhetsbaserat och personligt läsande, och att 

litteraturundervisningen bidrog till detta.129 Molloy ser också exempel på lärare som 

uppmuntrar eleverna till att diskutera texter utifrån om de känner igen sig. När eleven 

Edward inte lyckas med detta ser Molloy flera möjliga förklaringar till det, varav en 

förklaring vilar på att eleven väjer för de känslor som texten kanske har framkallat.130 

Det finns lärare i Tengbergs undersökning som också tolkar in elevers misslyckanden 

med att känna igen sig i texten som att de egentligen känner igen sig men att det är 

något de inte vill erkänna.131 

Schmidl menar vidare att elever, främst kvinnliga sådana, inte kan relatera till en 

svunnen tid – anledningen är att historiska romaner bär på en för många elever okänd 

allmän och litterär repertoar.132  I analysen av elevernas läsning av Anita Eklund Lykulls 

Ängel i grön klänning påpekar hon att en texts allmänna och litterära repertoar är skapad 

i sin tids litterära ideologi.133 Schmidl lyfter fram ett citat av författaren Eklund Lykull 

där denne berättar om sin syn på de egna böckerna i relation till tidsaspekten: 

Böckerna skall läsas nu, inte om tio år. De blir fort föråldrade. I 

Hökautostradan nämnde jag Gorbatjov, i dag vet ungdomarna knappt 

                                                 

124 Schmidl (2008) s. 317 
125 Schmidl (2008) s. 154 
126 Bommarco (2006) s. 108f 
127 Schmidl (2008) s. 314f 
128 Schmidl (2008) s. 317 
129 Schmidl (2008) s. 318 
130 Molloy (2002) s. 127f 
131 Tengberg (2011) s. 113 
132 Schmidl (2008) s. 241, 301ff  
133 Schmidl (2008) s. 223f  
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vem han är. Det är viktigt för mig att böckerna är nutida, jag föredrar 

att de lever ett kort tag och sedan försvinner. Jag finns nu och det ska 

mina böcker också göra.134 

Liknande resonemang framkommer hos Tengberg; de lärare vars litteraturundervisning 

Tengberg studerar väljer på ett tidigt stadium bort såväl Astrid Lindgrens novell 

Sunnanäng som Pär Lagerkvists Far och jag då dessa representerar en historisk kontext 

vari lärarna inte tror att eleverna skall känna igen sig. Lärarna hänvisar såväl till den 

litterära som den allmänna repertoaren hos novellerna.135  

Schmidl menar att det finns ett genusmönster i läsningen; kvinnor har en större 

benägenhet för en   ”identifikatorisk lässtil” medan ”spännande och händelserik intrig” 

är en typiskt manlig position.136 En risk med en identifikatorisk lässtil är att läsningen 

inte förmår bli objektiv, vilket behandlas ovan. I sin studie drar Schmidl slutsatsen att 

Skriet från vildmarken har en så pass manlig handling, en typiskt manlig allmän repertoar, 

att flickorna inte kunde ta den till sig. Endast en kvinnlig elev av 10 ställde sig positiv 

till Skriet från vildmarken.137 Schmidl konstaterar att det inte finns någon möjlighet till 

igenkänning av sina egna upplevelser i texten. Den identifikatoriska lässtilen kan även 

medföra ett behov av att läsa samtidsromaner och verklighetsbaserade romaner.138  

Schmidl framhåller att läsning har olika syften i olika kontexter. Vid en ”vardaglig 

läsning” betraktas textens fiktiva handling som verklig, vilket kanske är vad läsaren just 

då har som syfte att uppnå. I undervisningen är en sådan läsning dock otillräcklig.139 En 

vardaglig läsning har en efferent lässtil enligt Schmidl – läsaren behandlar den fiktiva 

handlingen som verklighet.140 Även hos Bommarco framkommer vardaglig läsning: 

”Jag läser skönlitteratur för att jag vill koppla av.”141  

5.3 Ett alternativ, en tredje ståndpunkt: subjektiv relevans 

Bommarco och Molloy lyfter fram den norske litteraturforskaren Jon Smidts begrepp 

subjektiv relevans. Subjektiv relevans är när innehållet i undervisningen angår eleverna 

och av dem uppfattas som meningsfullt, när undervisningen är en del av elevens 

identitetsskapande.142 Smidt menar att elevens sökande efter subjektiv relevans är 

kopplat till deras önskan om att bli vuxna, vare sig detta sökande är medvetet eller 

omedvetet.143 Bommarco poängterar att Smidt ser olika typer av subjektiv relevans, till 

exempel: socialpsykologisk relevans, tematisk relevans och allmänbildningsrelevans.144  

                                                 

134 Schmidl (2008) s. 224 
135 Tengberg (2011) s. 92ff 
136 Schmidl (2008) s. 150f, 159, 301 
137 Schmidl (2008) s. 202f 
138 Schmidl (2008) s. 301f 
139 Schmidl (2008) s. 138, 155, 312 
140 Schmidl (2008) s. 138 
141 Bommarco (2006) s. 164 
142 Bommarco (2006) s. 22, s. 47 Molloy (2002) s. 316 
143 Bommarco (2006) s. 177 
144 Bommarco (2006) s. 177 
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Både Bommarco och Molloy lyfter fram boksamtalets betydelse för elevens känsla av 

subjektiv relevans. Molloy påpekar att subjektiv relevans kan uppnås i boksamtalet, vare 

sig eleven uppnått subjektiv förankring eller igenkänning i själva texten. Utan subjektiv 

relevans i boksamtalet tystnar diskussionen.145 Bommarco menar att texten inte behöver 

ha en subjektiv relevans inledningsvis - det viktigaste är att den får subjektiv relevans. 

Subjektiv relevans är att göra en erfarenhet, det är en process146 För Molloy är subjektiv 

relevans avgörande i hennes strävan efter skolämnet svenska som ett demokratiämne.147  

Tengbergs slutsats är att lärarledda texttolkande litteratursamtal ger eleven möjlighet att 

utveckla sin reception på flera sätt. Även Tengberg lyfter här bland annat fram att 

samtalet kan bidra till att eleven känner social relevans.148 Han lyfter fram att det i den 

subjektsorienterade läsarten kan innebära att boksamtalet stimulerar elever till att ”se 

texten i ljuset av livet och att se livet i ljuset av texten”.149 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Metoddiskussion 

Vare sig forskaren och läraren är en och den samma, som hos Bommarco, är det troligt 

att forskaren har en subjektivt förutfattad mening om vad som kan eller bör 

uppmärksammas i forskningen. Tillexempel utgår Molloy och Schmidl i sina studier 

från ett genusperspektiv och hittar också belägg för detta i sina empiriska material. 

Bommarco och Tengberg däremot har inte denna utgångspunkt, och de gör inte heller 

några sådana reflektioner i sina analyser.  

Forskaren har en subjektivt förutfattad mening om vad som kan eller bör 

uppmärksammas i forskningen. Detta gäller inte endast den litteratur som ingår i denna 

systematiska litteraturstudie; det gäller naturligtvis i lika hög grad hur den utvalda 

litteraturen har behandlats; vad i denna litteratur som valts att uppmärksammas och 

vad som har lämnats därhän. Av utrymmesskäl har ju trots allt väldigt mycket av 

litteraturens forskningsresultat inte kunnat presenterats ovan. Avsikten med 

litteraturstudien är att hitta argument för respektive emot subjektiv förankring som 

litteraturdidaktisk strategi och metod samt att se vilka alternativ till subjektiv förankring 

som kan hittas. Forskning som i grunden är för likväl forskning som i grunden är emot 

har använts. Dessa två grundinställningar bäddar för att forskarna kan tendera till att 

hitta olika svar, likväl som det redan nämnda genusperspektivet anger en ton för vad 

forskaren kan ha benägenhet att fokusera på.  

Utgångspunkten för min egen förförståelse kring subjektiv förankring var ett 

förutsättningslöst sökande efter argumenten för respektive emot, samt en öppenhet för 

att hitta ett alternativ. Alternativet, den tredje ståndpunkten, subjektiv relevans var ett 

okänt begrepp för mig då litteraturstudien påbörjades. Däremot är jag i min 

                                                 

145 Molloy (2002) s. 316f 
146 Bommarco (2006) s. 219 
147 Molloy (2002) s. 318ff 
148 Tengberg (2011) s. 311ff 
149 Tengberg (2011) s. 219 
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förförståelse av litteraturundervisning generellt situerad i ett sociokulturellt perspektiv 

från tidigare kurser på högskolan samt under genomförda VFU-perioder. Detta 

påverkar min tolkning av litteraturundervisningen som redogörs för i litteraturen och 

till de slutsatser som dessa anför.  

Litteraturstudiens generaliserbarhet och validitet skulle kunna förbättras om fler texter 

skulle ingå. Då studien genomförts under tidsbegränsning kan den inte göra anspråk på 

att vara heltäckande.  Möjligen kan bilden utvecklas och nyanseras med ytterligare 

texter. Resultatet kan innehålla förenklingar som kunde ha nyanserats varför man skall 

vara försiktig med att dra för stora växlar på resultat och slutsats. Detta är alltså en 

begränsad studie med tentativa resultat.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie är, som nämnts ovan, att analysera och utvärdera de 

argument som presenterats i tidigare forskning för och emot subjektiv förankring som 

litteraturdidaktisk strategi och metod, samt att se om det i tidigare forskning 

framkommer något alternativ till subjektiv förankring.  

Forskning där svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne och subjektiv förankring 

förespråkas representeras av Birgitta Bommarcos Texter i dialog: En studie i gymnasieelevers 

litteraturläsning (2006) samt av Gunilla Molloys Läraren – Litteraturen – Eleven: En studie 

om läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002).Forskning där andra faktorer än den 

subjektiva förankringen är viktig representeras av Helen Schmidls avhandling Från 

vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass (2008) samt av Michael 

Tengbergs avhandling Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan 

(2011).  

Inledningsvis kunde vi konstatera att det empiriska materialet i de fyra studerade 

tidigare forskningarna innehåller elever som själva uppger att de känt subjektiv 

förankring eller igenkänning i texter. Denna tidigare forskning visar även att subjektiv 

förankring har en nära koppling till McCormicks begrepp allmän och litterär repertoar. 

Samstämmigt är de överens om att en matchning mellan repertoarerna är 

grundläggande för elevens läsning. Emellertid går åsikterna isär huruvida detta är 

tillräckligt eller inte. 

Argumenten för subjektiv förankring bygger på att det empiriska materialet i den 

tidigare forskningen tydligt och unisont visar dels att den finns, dels att såväl lärare som 

forskare utgår ifrån att den behövs – att den är nödvändig för fortsatt läsning och för 

relevanta boksamtal. Tengberg menar även att subjektiv förankring hos eleverna är en 

förutsättning för hans studie. Detta är ett naturligt antagande satt i såväl 

ämneskonstruktionen svenska som ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv som 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Att utgå från elevens erfarenheter för att i ett 

socialt samspel utvidga och bygga vidare på varje elevs kunskaper och erfarenheter; att 

lärarna arbetar för en kontinuerlig progression i elevernas läsutveckling, som Schmidl 

framhållit. 

Argumenten mot subjektiv förankring handlar om olika former av begränsningar i 

läsningen och om vad eleven har möjlighet att ta med sig i form av erfarenheter och 
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kunskaper från boksamtalen. Schmidl menar att det finns en gräns för hur subjektiv en 

fungerande tolkning kan vara. Forskarna är eniga om att begränsningar finns, de 

beskriver det som en selektiv läsning som inte är tillräckligt objektiv samt ett fokus på 

en efferent läsning som omöjliggör en estetisk läsning. Även om inga elever själva 

uppger att den subjektiva förankringen lett till en ovilja att använda sig av sina 

erfarenheter i det sociala rum som klassrummet är, finns det exempel i det empiriska 

materialet på lärare som drar sådana slutsatser hos Molloy och hos Tengberg. Malmgren 

framhåller elevers ovilja mot att använda sig av sina erfarenheter i det sociala rummet 

som klassrummet innebär. Molloy utvidgade sin forskning till att inkludera hur det 

sociala rummet påverkar eleverna på grund av egna erfarenheter under 

forskningsprocessens gång. Hur subjektivt förankrade erfarenheter eleverna än har är 

det tydligt att det sociala rummet påverkar vad individen delar med sig av.  

En subjektivt förankrad läsning kan också försvåra läsning av historiska romaner. 

Schmidl och Tengberg visar på att historiska romaners allmänna och litterära 

repertoarer inte matchar elevernas repertoarer. Textens allmänna och litterära repertoar 

är skapad i sin tids litterära ideologi, situerad i sin egen tid.  Detta resonemang är en 

stark kontrast till Ida Östenbergs artiklar om värdet av äldre litteratur, vilka redogjorts 

för inledningsvis i denna litteraturstudie. Hon menar att det framförallt är äldre tiders 

skönlitteratur som bär på förutsättningarna till att förmedla tankar och känslor. 

Författaren Eklund Lykulls citat om att böcker skall behandlas som en färskvara är i 

sammanhanget närmast hårresande. Om elever idag inte vet vem Gorbatjov är så är väl 

det en anledning så god som någon att läsa boken. Det är värt att notera att i läroplanen 

och i det erfarenhetspedagogiska perspektivet så är det historiska perspektivet högst 

väsentligt, vilket alltså kan hämmas av en subjektiv förankring. Schmidl säger explicit 

att fokuseringen på elevernas egna erfarenheter innebär att syftet med en 

erfarenhetspedagogisk ämneskonstruktion inte uppfylls. Hon finner även belägg för 

Porats ståndpunkt vilken presenterades inledningsvis, nämligen den att eleverna 

omtolkar textens budskap utefter personliga erfarenheter till något som de själva anser 

att texten står för. Schmidls svar på frågan om subjektiv förankring är vägen framåt är 

ett nej.   

Malmgrens egna motargument till ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv, där den 

subjektiva förankringen är ett ledord, ser vi exempel på i den här presenterade 

forskningen. För det första: nej, teoretiska insikter växer inte automatisk fram genom 

vardagliga erfarenheter. Det syns tydligt i den tidigare forskningen att fokuseringen på 

befintliga erfarenheter kan leda till självbekräftelse och reproduktion av befintliga 

kunskaper. För det andra: ja, det är förmodligen så att en skyddsmekanism hos eleven 

kan göra att de egna erfarenheter som aktiveras i läsningen inte tillåts komma fram. 

Ett alternativ till att vara entydigt för eller entydigt mot subjektiv förankring 

framkommer i denna litteraturstudie då subjektiv relevans framstår som ett tänkbart 

alternativ till subjektiv förankring. Hos Bommarco, Molloy och Tengberg ges exempel 

på de positiva effekter som uppnås med subjektiv relevans. Tengberg använder inte 

explicit uttrycket subjektiv relevans utan talar om social relevans, vilket kan tolkas som 

en av de delformer av subjektiv relevans som Jon Smidt tilldelar begreppet. Subjektiv 

relevans innebär en annan dimension än den subjektiva förankringen, det sociala 

samspelet i boksamtalet är här mer betydelsefullt än själva läsningen. I det sociala rum 
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som klassrummet innebär växer ny erfarenhet och ny kunskap fram baserat på 

elevernas respektive erfarenheter och upplevelser, i enlighet med ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande. Vi kan också se hur svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 

ämne gestaltas genom subjektiv relevans; boksamtalen har sin utgångspunkt i hela 

elevgruppen med alla dess erfarenheter. Dessutom är subjektiv relevans adekvat för 

läroplanen, vilken menar att eleven i undervisningen skall få sätta textinnehållet i 

relation till egna erfarenheter och intressen.  

6.3 Slutsats 

Subjektiv förankring riskerar att hamna i konflikt med den vidgade erfarenhet som 

efterfrågas i läroplanen. Med subjektiv relevans har undervisningen en större möjlighet 

att bemöta detta. I det sociala samspelet växer ny erfarenhet och ny kunskap fram 

baserat på elevernas respektive erfarenheter och upplevelser. Risken att befintliga 

erfarenheter leder till självbekräftelse och reproduktion av befintliga kunskaper är 

avsevärt lägre då boksamtalet sker i ett socialt samspel. Det sociokulturella perspektivet 

på lärande, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne samt läroplanen 

sammanstrålar i subjektiv relevans. Tengbergs ”se texten i ljuset av livet och att se livet 

i ljuset av texten” är vad Johan Öhman och Louise M Rosenblatt menar med sina texter 

kring kretslopp och meningsskapande. ”Both our classroom atmosphere and the 

selection of reading materials should therefore be guided by the primary concern for 

creating a live circuit between readers and books.”150  

7 Förslag till fortsatt forskning  

Att läsa skönlitterär text handlar givetvis inte bara om avkodning, om läskunnighet. För 

att uppnå en god läskunnighet så handlar det inte endast om att förstå vad författaren 

vill berätta. Rosenblatt menar att läsförståelse är mer avancerat än så: 

Students (and teachers) often assume that they are merely making explicit 

the author´s particular view of human psychology. The process of 

interpretation is more complex than that, however. (…) he must seek to 

organize or interpret such clues. His own assumptions will provide the 

tentative framework for such an interpretation.151 

Rosenblatt menar att läsaren måste tolka texten utifrån egna erfarenheter. Hur påverkar 

det läsningen hos elever med autism, där socialt samspel och att läsa mellan raderna 

utgör stora problem? Hur påverkar det dennes subjektiva förankring i texten såväl som 

möjligheten till att uppleva en subjektiv relevans? Har dessa elever en högre så kallad 

”läskunnighet” när det gäller faktatext, där subtila hintar och sociala normer inte 

förekommer?  

En annan fråga som är värd att titta närmare på är den sociala kontexten i de svenska 

klassrummen och hur de påverkar litteraturundervisningen. Som vi sett är 

genusperspektivet vanligt förekommande vid pedagogiska undersökningar. Magnus 

                                                 

150 Rosenblatt (2006) s. 60 
151 Rosenblatt (1995) s. 11 
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Persson breddar den sociala kontexten från den binära uppdelningen, för att låna 

Tengbergs ord. ”Vår tids postmoderna, mångkulturella och kreoliserade kultur är alltför 

närvarande, uppenbar och påträngande för att kunna negligeras av institutionen 

skola.”152 Tengberg finner i sin studie ”Att pröva elevers läsförmåga i årskurs nio: En 

analys av uppgiftskonstruktioner i det nationella provet i svenska, delprov A Att läsa 

och förstå” (2014) att ett potentiellt kulturellt främlingskap kan skapa problem i 

läsningen.153 Kanske är det dags att ta in fler variabler än genus i den kontext som 

skolans sociala rum utgör? 

Vid fortsatta studier av litteraturreception kan det vara värdefullt att lyfta in även andra 

teorier än de av Rosenblatt och McCormick som behandlats här. Judith Langers 

”läsaren och föreställningsvärlden” Wolfgang Isers ”tomrum” är två exempel, men det 

är mycket möjligt att det även finns andra relevanta teorier och begrepp som kan ge 

nya insikter i elevers läsning av skönlitteratur. Särskilt om syfte och frågeställning görs 

bredare än elevers och lärares genustillhörighet. 

  

                                                 

152 Persson (2005) s. 54 
153 Tengberg (2014) s. 113f 
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