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Abstract: 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur svensklärare motiverar valet av svenskspråkiga 
skönlitterära texter i undervisningen på gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleför-
beredande program. För att besvara frågeställningen har intervjuer genomförts med sex 
gymnasielärare verksamma i svenskämnet, med erfarenhet av att arbeta med elever från olika 
gymnasieprogram. Undersökningen visar att legitimeringar på högskoleförberedande program i 
första hand kan kopplas till sociokulturella perspektiv, medan legitimeringar på yrkesprogram 
främst utgår från olika typer av språkfärdighet. 
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Inledning 
 
Under min uppväxt har både fack- och skönlitteratur haft en given plats. Vardagsrumsbiblioteket 
omfattade omkring tjugofem hyllmeter och rymde såväl skönlitterära klassiker som fackböcker 
med inbjudande färgrika illustrationer. Oavsett på vilket stadie jag befann mig på i min kognitiva 
och psykologiska utveckling, kunde jag räkna med att finna en till synes gränslös stimulans i vårt 
vardagsrum. Till en början fängslades jag mest av illustrationer av dinosaurier och fotografier av 
vilda djur, för att sedan gå över till antiken, nordisk mytologi och olika historiska epoker. Mina 
första skönlitterära bekantskaper utgjordes av klassiker som Skattkammarön och Robin Hood som 
min far läste för mig vid läggdags. När jag sedan lärde mig läsa, plöjde jag snart igenom böcker 
som Bilbo och Narniasviten. Någon gång under mellanstadiet tyckte min far att jag borde pröva på 
lite mer ”riktig litteratur” varpå jag började läsa böcker av författare som William Golding, 
Günter Grass och Georg Orwell. Förmodligen stärktes jag av att känna mig som en vuxen, när 
jag efteråt diskuterade romanerna med min far, varpå jag fortsatte att plöja allt mellan Strindberg 
och Philip Roth under högstadiet och gymnasiet. För mig kom en progression i fråga om litterär 
konsumtion att vara nära sammankopplad med både min intellektuella utveckling och mitt 
identitetsskapande på ett vis som jag länge uppfattade som självklart. Jag kunde inte annat än 
instämma i samtidens uppfattning om den goda skönlitteraturens förtjänstfulla och karaktärs-
danande effekter. 

 
När jag långt senare börjat studera på lärarprogrammet hade jag till viss del reviderat denna 
uppfattning. Jag hade insett att min fars litteraturintresse kunde ses som ett uttryck för en önskan 
om att göra en klassresa. Vidare hade han också i all välmening odlat ett litteraturintresse i mig på 
ett vis som närmast kan beskrivas som behavioristiskt. Under mina studier kom jag också i 
kontakt med problematiken kring skönlitteraturens legitimering i den moderna skolan. Denna 
fråga har intresserat mig under hela utbildningen. Förmodligen har detta till stor del att göra med 
min egen bakgrund och mitt förhållande till skönlitteratur. Men jag menar också att frågan är 
mycket central för mitt arbete som svensklärare. En bristfällig legitimering av läsning av skön-
litteratur skulle innebära att jag kommer att tvingas till att följa uttrycket ”kill your darlings”. Helt 
oavsett vad jag själv tycker om att läsa skönlitteratur är det långt ifrån säkert att den har en plats i 
framtidens skola. 

 
En annan fråga som jag fick upp ögonen för under mina studier på lärarprogrammet är frågan 
om huruvida gymnasieskolan håller på att bli mer differentierad. I min första uppsats hade jag 
gjort observationer av lektioner i svenska på högskoleförberedande och yrkesprogram på 
gymnasiet. Min slutsats var att man kunde se tydliga indikationer på att svenskämnet till högre 
utsträckning antagit karaktären av ett färdighetsämne på yrkesförberedande program. Med tanke 
på att svenskämnet anses som centralt för utvecklingen av viktiga färdigheter som kritiskt 
tänkande och analytisk förmåga har jag inte kunnat undgå att fundera över vilka konsekvenser en 
sådan utveckling kommer att få på sikt. 
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Mitt första examenarbete i svenska var en litteraturstudie inriktat på forskning om bildandet av en 
svensk gymnasial litterär kanon. Studien gör historiska nedslag under det sena 1800-talet fram till 
det sena 1900-talet. Genom arbetet blev jag medveten om hur bildningsideal, politik och 
samhällsförändringar genomsyrat både skönlitteraturens legitimering och urval på gymnasie-
skolan. Dessutom framträder med tydlighet förhållandet mellan den differentierade skolan, social 
klass, litterärt urval och legitimering. 

Man kan säga att mina tidigare uppsatser lett fram till detta arbete genom en slags progression. 
Jag hade på ett tidigt skede bestämt mig för att jag ville förena mitt intresse för legitimerings-
frågan och differentiering i dagens gymnasieskola. Mitt första arbete framträder inte med någon 
tydlighet i detta arbete, utöver att det påverkat valet av syfte och frågeställningar. Min litteratur-
studie om kanonbildning i gymnasieskolan utgör en historisk bakgrund till detta arbete som har 
som mål att undersöka dels hur legitimering av svensk skönlitteratur görs av verksamma 
gymnasielärare, dels vilka eventuella skillnader som finns i detta hänseende mellan yrkesprogram 
och högskoleförberedande program i dagens gymnasieskola. 
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur sex gymnasielärare motiverar valet av svenskspråkiga skön-
litterära texter i svenskundervisningen samt vilka eventuella skillnader som finns i detta hänseende 
mellan gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleförberedande program. 

 

Frågeställningar 
Med utgångspunkt i uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

• Hur motiverar lärare på gymnasieskolans yrkesförberedande program valet av svenskspråkiga 
skönlitterära texter? 

 
• Hur motiverar lärare på gymnasieskolans högskoleförberedande program valet av svensk-
språkiga skönlitterära texter? 
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Begrepp och definitioner 
 
Med förhoppning att arbetet därigenom skall få en ökad tydlighet och framstå som något mer 
lättillgänglig för läsaren, kommer jag här att definiera några för undersökningen relevanta 
begrepp. 

 
Kanon 
Kanonbegreppet har sedan en tid tillbaka ofta kommit att förknippas med problematiken kring 
det litterära urvalet i skolan, som ibland föranlett känslomässigt laddade skoldebatter. Men frågan 
om vad som egentligen menas med en litterär kanon, skolkanon och vilka verk som ingår i dessa 
är långt från självklart för alla. 

 
Begreppets etymologiska förklaring är att det rör sig om ett grekiskt ord, med ursprung i semitiska 
språk och betyder ”måttstock”, ”norm” och ”fulländad gestalt” (Brink 2006:13). Begreppet har 
länge använts för att beskriva de av kyrkan sanktionerade och erkända texter som uppstod i 
samband med att kristendomen blev statsreligion. Litteraturvetenskapens användning av begreppet 
är alltså metaforisk och antyder att det finns en samling erkända och legitima litterära verk. 
Begreppet kan därför ibland uppfattas som kritik mot ett slags dogmatisk tänkande ifråga om 
litteratur, men även användas för att beskriva en samling verk som haft högt anseende i 
århundraden innan kanon blev ett litteraturvetenskapligt begrepp, som t.ex. Homeros, Dante, 
Shakespeare och Molière. Ibland kan någon tala om en modern kanon, vars innehåll inte är lika 
självklart, men jag antar att de flesta skulle anse att författare som Orwell, Joyce och Kafka är 
starka kandidater. En skolkanon är helt enkelt en samling böcker som kommit att uppfattas som 
nästintill obligatorisk i skolans litteraturundervisning. 

 
Det finns många olika sätt att förklara betydelsen av en litterär kanon. Litteraturvetaren Harold 
Bloom betraktar kanon som den måttstock på hög litterär estetik som varje författare har att mätas 
mot, och att drivkraften bakom kanonbildningen är författares försök att mäta sig med 
Shakespeares estetik. Men Blooms syn på kanon är knappast representativ för samtiden. 
Kanonfrågan har idag politiseras i hög utsträckning genom teorier om maktstrukturer, inkludering 
och exkludering. Det har höjts röster för en revidering av kanon utifrån dessa grunder. Medan 
vissa minoriteter försöker etablera en egen kanon, propagerar andra för ett avskaffande av hela 
kanonbegreppet. Samtidigt gör andra politiska krafter utspel i skoldebatten om vikten av att bevara 
kulturarv och kanon, troligen som ett led i spänningen mellan nationell identitet och mångkultur. 
Synen på kulturens samhällsfunktion, kunskap och skolans organisering har sedan länge varit 
viktiga inslag i politiska ideologier. Det går därför att hitta både nya och gamla dogmatiska 
föreställningar i kanondebatten och kring legitimeringsfrågan. 

 
Litteraturens legitimering 
Själva ordet legitim är synonym till orden giltig, laglig och rättmätig. När man talar om 
legitimering i samband med litteratur handlar det om försök att ge litteratur giltighet. Själva 
begreppet bär alltså på innebörden att det på något vis finns skäl att försvara litteraturens plats 
eller existens i ett visst sammanhang. Detta sammanhang är oftast skolan. Legitimeringsfrågan har 
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sitt ursprung i den tidiga skoldebatten i samband med modersmålsämnets införande, även om 
själva legitimeringsbegreppet är en senare konstruktion. I pamfletten Om litteraturen och dess 
betydelse som bildningsmedel från 1863 utrycker exempelvis Rudolf Hjärne flera legitimeringar: 

 
Litteraturläsning adlar själen, adlar menniskan och medborgaren, i det att den 
upplyser vårt förstånd, gifver lyftning åt våra tankar och hänvisar på en 
oändlighet af höga och värdiga föremål för vårt lifs verksamhet (Hjärne i 
Persson 2007:108). 

 
Det kan vara intressant att notera att den som ser förbi de ålderdomliga formuleringarna utan 
större problem kan hitta moderna varianter av Hjärnes utsagor om litteraturläsningens 
förtjänster, ett och ett halvt århundrade senare. 

 
Medan denna uppsats undersöker legitimeringar av skönlitteratur i skolan kan det vara värt att 
nämna att det finns samtida litteraturvetare som förhåller sig kritiska gentemot skönlitteraturens 
instrumentella värde i skolans fostrande strävan. I Den västerländska kanon (2000) går den 
amerikanske litteraturvetaren Harold Bloom i polemik med den syn på litteratur som Persson 
beskriver som den kulturella vändningen. Bloom bekymrar sig inte över didaktiska frågor om 
skönlitteraturens användning i skolan. Istället utgår han från ett renodlat litteraturvetenskapligt 
perspektiv där ingen annan legitimering utöver ett estiskt värde krävs av ett skönlitterärt verk. 

 

Svenskspråkiga skönlitterära texter 
I uppsatsens frågeställningar förekommer formuleringen ”svenskspråkiga skönlitterära texter”. 
Jag vill här förtydliga att jag med formuleringen menar skönlitterära fiktionstexter skrivna på 
svenska. Dessutom förekommer begrepp som litteratur och skönlitteratur, som alltså är ett 
betydligt vidare begrepp än svenskspråkiga skönlitterära texter, men som också omfattar sådana 
texter. 
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Bakgrund 
Syftet med detta avsnitt är att förse läsaren med en kontext till undersökningens resultatdel. Jag 
vill visa hur bildningssyn, och politisk styrning genom svensk skolhistoria gett upphov till olika 
legitimeringar av skönlitteratur. Avsnittet inleds med en historisk överblick på legitimeringsfrågan 
och hur gymnasieskolans litterära kanon bildades under 1900-talets första hälft. Därefter redogörs 
för synen på skönlitteratur under 1960-talets enhetsskola. Den historiska översikten avslutas med 
det Persson (2007) kallar ”den kulturella vändningen”, det vetenskapliga paradigm som fort-
farande utövar stort inflytande på synen på skönlitteratur i dagens skola. Detta syns inte minst i 
de aktuella styrdokument som också redovisas, och därigenom avslutar uppsatsens bakgrundsdel. 

Legitimering av skönlitteratur i folkskolan 
Fram till mitten av 1800-talet hade latinet en självklar position i den högre utbildningen, tack vare 
den så kallade formalbildningstanken vilken gjorde gällande att människans mer värdefulla psykiska 
anlag kunde tränas, på ungefär samma sätt som en muskel. Latinet ansågs vara utmärkt för en 
sådan träning (Brink 1999:30). Men under 1800-talet hade kritiken sakta vuxit mot att 
gymnasieskolan hade för mycket drag av präst- och ämbetsmannaskola över sig och inte 
motsvarade det nya industrialiserade samhällets utbildningsbehov. De konservativa krafterna 
lyckades framgångsrikt mota förnyelseivrarna fram till år 1905, då en skolreform medförde en 
övergång från formalbildningstanken till en mer pragmatisk och modern kunskapssyn. 

Även om modersmålsämnet etablerat sig redan 1856 uppfattades det mest som ett språkligt 
stödämne till latinet och omfattningen av läsning av svensk skönlitteratur varierade kraftigt 
mellan skolor. Med 1905 års reform fick modersmålsämnet utökade timmar och kom att etableras 
som det centrala bildningsämnet, varpå även litteraturundervisningen fick en stark ställning 
(Thavenius 1994:14). 

1905 års skolreform var ett resultat av den utdragna politiska kamp om skolan som 
intensifierades i takt med samhällets industrialisering. Det uppstod bland annat en oro över vad 
som skulle ske med de många barn som växte upp inom den växande gruppen egendomslösa. I 
vissa fall kunde det handla om verklig omsorg för dessa barn, men ännu oftare var man orolig att 
de utan moralisk vägledning skulle växa upp till individer som skulle komma att utgöra ett hot 
mot samhällsordningen. 

För folkskollärare, filantroper och utilitarister som Ellen Key och Fridtjuv Berg kan striden mot 
latinet ses som ett led i en politisk kamp för ett mindre socialt segregerat samhälle. Men det fanns 
många som hade andra motiv för att ersätta latinet med modersmålsämnet. Föreningar som det 
inflytelserika Modersmålslärarnas förening hade en närmast reaktionär inställning gentemot 
sociala reformer. Till skillnad mot utilitaristerna som hämtade sitt tankegods från Mill och 
Rousseau, lät man sig istället inspireras av de tyska nyhumanisterna, vilka var en konservativ 
rörelse med starkt stöd bland prästerskapet. Målet att ersätta latinet med svenska vilade i första 
hand på en nationalistisk grund. Deras bildningsideal vurmade fortfarande för den antika kulturen 
och förmögenhetspsykologin, vilken lär att klassisk bildning odlar människans tre viktigaste 
förmögenheter: det intellektuella, det etiska och det estetiska (Brink 1992:37). Även om svenska 
kom att ersätta latinet som centralt bildningsämne bibehöll latinet sin ställning inom högre studier 
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och ansågs i högsta grad relevant för vidare språkstudier. Dessutom bevarades äldre bildnings-
traditioner på gymnasiet genom att de censorer som examinerade studenterna hämtas från de 
betydligt mer konservativa universiteten (Brink 1992:33). 

Det uppstod en schism beträffande innehållet i det nya modersmålsämnet. Medan företrädare för 
utilitaristiska idéer ville att ämnet främst skulle ha en kulturhistorisk prägel, propsade företrädare 
för det humanistiska bildningsidealet på att modersmålsämnet istället måste ha en karaktärs-
danande inriktning. Modersmålslärarnas förening som varnade för att en litteraturhistorisk 
minneskunskap inte skulle ge upphov till mer än ”halvbildning” (Brink 1992:190), kom att ha 
stort inflytande på svenskämnet under de närmaste decennierna, bland annat genom att man 
mycket framgångsrikt gav ut läroböcker och antologier. Dessa präglades av en önskan om att 
ingjuta en känsla av fosterländsk samhörighet och identitet i eleverna. Under 1900-talete första 
hälft präglades modersmålsundervisningen av en fosterländsk fostran. Detta gällde framför allt de 
studier som erbjöds de lägre samhällsklasserna, medan de högre studier som i praktiken var för-
behållet individer från det övre samhällsskiktet, istället var inriktade mot bildning och upplysning. 

De nationella strömningarna som gick genom Europa under 1800-talets senare hälft kan härledas 
till romantikens vurm för nationellt kulturarv och bildandet av den moderna nationalstaten. På 
denna grund etablerades en ny typ av fosterländskhet vilken tog sig olika uttryck. En gemensam 
nämnare var att skönlitteraturen hade en central plats i diskursen. Den vanligaste tanken var att 
nationella skönlitterära verk var centrala för skapandet av en nationell identitet., exemplifierat här 
av Rudolf Hjärnes uttalande från 1863: 

Låtom oss derföre försöka på allvar införa svensk litteratur i skolan, i den förtroliga 
sällskapskretsen och framförallt familjen. Ty redan tidigt måste dett uppväxande slägtet 
börja vandringen genom fädernäslandets litterära häfder, om de skola bära en rätt 
mogen frukt. På detta sätt skall otvifelaktigt den tid småningom förberedas, då hvar 
svensk kan mera tillförsiktigt än någonsin utropa: äfven jag har ett fosterland! (Hjärne 
1863 i Persson 2012:17) 

Under 1800-talet blev det vanligt att ge ut samlingsverk med den mest framträdande nationella 
litteraturen. Urvalet i dessa påverkades starkt av en ökad oro hos borgerligheten att fel slags 
litteratur skulle få fäste bland arbetarklassen när denna i allt högre utsträckning börjat att läsa. 
Frågan om det litterära urvalet kom därför i sin förlängning alltså att vara förknippat med frågan 
om samhällets bestånd. Ellen Key och andra gav uttryck för andra typer av nationalistiska 
diskurser. I artikeln Patriotism och läseböcker från år 1898, talar hon om en fosterländskhet som 
istället för att vila på en litterär nationell tradition, utgår från samtiden, som till exempel det 
svenska statsskicket. Den syn Key och andra utilitarister hade på skönlitteraturens roll beskylldes 
ofta för att vara ytlig och encyklopedisk. Kritikerna förnekade att litteraturhistoria hade ett värde i 
sig utan att skönlitteraturens värde främst bestod i sin karaktärsdanande potential. Det är också 
denna syn som kom att dominera litteraturundervisningen fram till andra världskriget. Man kan 
ana en viss i triumf när C.O. Dufvenberg år 1894 i Modersmålet som centralt läroämne proklamerar att 
läseboken kommit in i ”det patriotiska stadiet” och lämnat ”det realencyklopediska bakom sig” 
(Brink 1992:43). 
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Legitimering av skönlitteratur i gymnasieskolan 
För gymnasieskolan innebar 1905 års reform att litteraturen fick en mer central roll i under-
visningen gentemot andra språkliga moment. Fokus låg på svensk litteraturhistoria, men man 
läste även annan nordisk litteratur. Syftet med texturvalet var att ”befästa lärjungarnas kärlek till 
svenskt språk och svensk odling” men också ”ta hänsyn till motsvarande företeelser inom andra 
länder”, utan att fästa för stor vikt vid biografiska detaljer (Brink 1992:51). Den huvudsakliga 
legitimeringen var alltså även här en fosterländsk fostran, även om det också fanns en under-
ordnad legitimering utifrån en bildningstanke, vilket saknades i folkskolan. Fram till 1930-talet 
ökade antalet timmar litteraturundervisning för att nå sin absoluta höjdpunkt, vilken varade i 
tjugo år för reallinjen och i trettio år för latinlinjen. Tyngdpunkten låg på svensk litteratur från 
1700-tal till tidigt 1900-tal, med särskilda anvisningar om att läsa litteratur från romantiken och 
den gustavianska eran genom formuleringen: ”Att hålla kulturtraditionen från dessa lysande 
epoker levande och bevara deras vittra arv synes vara en av de angelägnaste uppgifterna för 
svensk litteraturundervisning” (Brink 1992:52). 

Legitimering av skönlitteratur i det demokratiska samhällsbygget 
Under 1930- och 1940-talet började arbetarrörelsens politiska makt långsamt utöva ett inflytande 
över skolan. Till exempel infördes kursplaner som tydligt angav vilka böcker som skulle läsas. 
Författare som Strindberg och Almqvist som tidigare ansetts som omoraliska fick högre status. 
Fortfarande tillmättes karaktärsdanande svensk litteratur stor betydelse, men författare som 
Heidenstam och Tegnér fick dela utrymmet med Shakespeare och Molière i högre utsträckning 
än tidigare. 

Det stora paradigmskiftet kom med andra världskriget, vars efterverkningar bland annat innebar 
en kraftig devalvering av nationalismen. Istället kom det stora nationella projektet att gå ut på att 
stärka demokratin och humanismen som ett skydd mot diktatur och barbari. Andra världskrigets 
humanitära katastrof innebar också något av en kulturell kris för hela den västerländska 
civilisationen. Det var inte längre en självklarhet att bevara ett kulturarv och tankegods ur vilka 
nazismen kunnat spira. 

År 1947 lades 1940 års skolutrednings betänkande fram. Med denna reform kom litteratur-
undervisningens fokus att hamna på 1900-talet. Undervisningen skulle belysa problem och 
stildrag översiktligt, främst genom föreläsningar. Exempel på innehåll som angavs var sociala 
frågor, proletär diktning, expressionism och psykologiska skildringar. 

Arbetarrörelsen hade genom socialdemokratin fått ett grepp om den politiska makten i Sverige 
och tiden föreföll mogen för att realisera idéerna om utbildning för de breda folklagren, vilka 
framgångsrikt förhindrats av konservativa krafter sedan 1800-talets mitt. År 1950 beslutar 
riksdagen om en enhetsskola, under de följande årtiondena följde lagstiftning om skolplikt, 
vuxenutbildning, invandrarutbildning och en utbyggd gemensam gymnasieskola. 

Eftersom litteraturstudiets legitimering i första hand vilat på en uppfattning om fosterländsk 
fostran och kulturarvets betydelse stod ämnet inför något som kan kallas en mindre 
legitimeringskris, medan svenskämnet utvecklades i riktning mot ett färdighetsämne. Den tidigare 
differentierade skolan uppvisade stora skillnader både i fråga om ämnesstoff och undervisningens 
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syfte, och med den nya sammanhållna gymnasieskolan såg det ut som skillnaderna skulle av-
skaffas till sist. Detta inträffade aldrig. I praktiken utvecklades istället två olika svenskämnen på 
gymnasieskolan. 

Med läroplanen LGY 65 startade en långlivad debatt om svenskämnets enhet och sönderfall. 
Läroplanen innehöll två separata kursplaner för svenska, en för det treåriga gymnasiet och en för 
den tvååriga fackskolan (Malmgren 1999:90). Överlag kan sägas att fackskolan hade mer av 
karaktärsfostrande drag över sig gentemot gymnasiet. Det var enbart gymnasieskolan som 
innehöll momentet litteraturstudium. Fackskolan hade istället litteraturläsning. Det senare fäster 
mindre vikt vid litterär kanon, för att istället inrikta sig på lästräning. 

Legitimering av skönlitteratur i en skola för alla 
Med LGY 70 avskaffades fackskolan och gymnasieskolan blir en enda skolform, med en 
gemensam läroplan, tänkt att ta emot samtliga elever efter grundskolan. Men ambitionsnivån 
mellan linjerna skilde sig markant. Medan studieförberedande i stor utsträckning bibehöll 
innehållet från LGY 65, kom många yrkeslinjer att få kursplaner som var ännu mer förenklade än 
de i LGY 65. 

Gun Malmgren beskriver svenskämnet som ett ”lägre färdighetsämne” på gymnasieskolans yrkes-
linjer och som ett ”högre bildningsämne” på de studieförberedande linjerna (Thavenius 1999:18). 
Precis som i den tidigare differentierade skolan skulle litteraturundervisningen få olika syfte även 
inom den sammanhållna gymnasieskolan. Litterstudiet i det högre bildningsämnet syftade till att 
ge eleverna en orientering i de litterära epoker och idéströmningar som anses betydelsefulla i den 
västerländska kulturtraditionen. Utan att störa läsupplevelsen, skulle litteraturanalytiska modeller 
tillämpas, och det estetiska som historiskt och tidlöst fenomen inte glömmas. 

Det lägre färdighetsämnet var i första hand inriktat på träning av basfärdigheter, som exempelvis 
att läsa och hade även karaktärsdanande inslag. Orientering i den västerländska litterära 
traditionen saknades och ersattes med målet att stimulera elevernas läsintresse i den mån det är 
möjligt, med en förhoppning om att kunna fostra dem till en mer kvalificerad läsning på fritiden 
(Thavenius 1999:18). 

Det dröjde inte länge innan gymnasiets yrkeslinjer beskylldes för att erbjuda eleverna föga mer än 
förvaring i takt med att svenskämnet där fick en framtoning av färdighetsämne, och litteratur-
studier fick avträda utrymme till förmån för filmkunskap och mediakunskap. Debatten som 
följde handlade om svenskämnets splittring och identitetskris och en mängd förslag 
presenterades i tidskrifter som Svenskläraren. Bland annat föreslogs en indelning av ämnet i 
formell svenska, estetisk svenska och praktisk svenska (Malmgren 1999:99). 

Som ett svar på den omfattande kritiken utkom 1975 Supplement 22. Bland annat försvann 
delmomenten från LGY 70 i ett försök att ”hålla ihop” ämnet, medan huvudmomenten kvarstod. 
För litteraturstudiet medförde det att alla tidigare namngivna verk och författare försvann för att 
ersättas med kvantitativa rekommendationer. Till exempel föreskrevs att man under årskurs ett 
och två skulle läsa fyra hela verk under läsåret (Malmgren 1999:100). Litterturorientering ersatte 
litteraturstudier och signalerade ett ökat fokus på nyare texter. Vidare infördes sakprosa och 
massmedia under begreppet litteraturläsning, vilket Malmgren tolkar som en rörelse mot ett 
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vidgat textbegrepp (Malmgren 1999:101–102). 

Läsåret 83/84 började Supplement 80 att gälla. På sätt och vis kan man uppfatta det som om 
skönlitteraturen stärktes något i denna läroplan i och med att svenskämnets huvudmål minskades 
till tre. Dessutom innehöll Supplement 80 särskilda anvisningar om varför vi läser litteratur, där 
skönlitteratur beskrivs inte bara som en väsentlig del av vår kultur, utan är också stimulans och en 
unik kunskapskälla. Kulturarvsaspekterna tonas ned till förmån för behovet att anpassa det 
litterära urvalet till den enskilde elevens önskemål och förutsättningar (Malmgren 1999:112). 

Legitimering av skönlitteratur i den kulturaliserade skolan 
Det har gjorts flera försök att beskriva och definiera tiden som sträcker sig från millennieskiftet 
till idag. Till de vanligaste begreppen hör kanske ”senmodernitet” och ”postmodernitet”. 
Samtidigt finns det ett antal fenomen som är svåra att bortse från om man avser att beskriva 
denna period, som exempelvis globalisering och individualisering. Magnus Persson (2007) väljer 
begreppet ”den kulturella vändningen” för att beskriva denna period, vilken han menar präglats 
av en radikal utvidgning av kulturbegreppet och tendensen att tolka fenomen i kulturella termer 
(Persson 2007:29). Enligt Persson gick startskottet för detta paradigm under 1970-talet genom 
att historiken Hayden Whites och antropologen Clifford Heertz hämtat metoder från 
litteraturvetenskapen för att utveckla de egna disciplinerna. Whites kom att ifrågasätta före-
ställningen om en neutral historiebeskrivning, medan Heertz förespråkade en utvidgning av 
textbegreppet. På sikt kom även litteraturvetenskapen att hämta metoder och begrepp från 
andra kulturvetenskaper varpå text och kulturbegrepp kom att vidgas. En annan viktig influens 
är cultural studies. Denna forskningstradition uppstod i 1970-talets USA och är inriktad på att 
undersöka frågor knutna till samhällets maktstrukturer som inkludering och exkludering. 

Persson menar att det finns vissa likheter mellan cultural studies och den debatt som samtidigt 
fördes i Sverige om hög och låg kultur, och som på sikt resulterade i att populärkulturen skrevs 
upp i värde (Persson 2007:31). Diskussionen om maktstrukturer, elitism, exkludering och hur 
kulturella värden framförhandlas kom också att få spridning utanför den akademiska världen, och 
har kommit att utgöra grund till de frågor om identitetspolitik, mångkulturalism, och demokrati 
som numera ingår i det begrepp vi kallar värdegrund. Samtidigt har identitetspolitiken trängt 
undan klassperspektivet, där kampen för minoriteters erkännande ersätter kampen för en 
ekonomisk omfördelning (Persson 2007:32). Ett annat inslag i kulturaliseringen är också en ökad 
”estetisering” där allt från konsumtionsvaror, kroppar och politiska diskurser designas. Ett vidgat 
kulturbegrepp innebär ju åtminstone till synes ett inkluderande. Om allt är kultur blir ingen 
exkluderad, så som med ett snävt elitistiskt kulturbegrepp. Men Persson menar att kultur-
begreppet inte är fritt från gränsdragningar och värdehierarkier mellan olika grupperingar 
(Persson 2007:34). 

Kulturaliseringens skolpolitiska genombrott sammanföll med 1990-talets decentralisering av 
skolan då driftansvaret för skolan flyttades från staten till kommunerna. För svenskämnet innebar 
detta bland annat att det litterära stoffets inriktning och omfång i och med 1994 års läroplan, inte 
längre var specificerat som tidigare. När Persson undersöker litteraturens legitimering efter den 
kulturella vändningen finner han främst positiva legitimeringar som att skönlitteratur skänker 
läsaren upplevelser, kunskaper och bidrar till språkutvecklingen. Men det finns också starkt 
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negativa legitimeringar som behovet av att läsa skönlitteratur i syfte att motverka odemokratiska 
och destruktiva värderingar (Persson 2007:140-141). 

Sammanfattning 
Fram till andra världskriget hade Sverige en differentierad skola. Den absoluta mest före-
kommande typen av legitimering utgick från tanken om läsning av svensk skönlitteratur som ett 
instrument för fosterländsk fostran. Detta gällde nästan uteslutande för folkskolan, där det fanns 
en tanke om att en sådan fostran kunde motverka att barn från lägre samhällsklasser skulle kunna 
komma att utgöra ett hot mot samhällsordningen. På gymnasieskolan vilken utbildade barn från 
högre samhällsklasser förekom vid sidan om nationalistiska legitimeringar även sådana som kom 
ur ett klassiskt bildningsideal. Litteraturstudiet var under den här perioden i allra högsta grad en 
klassfråga. Efter andra världskriget var nationalistiska idéer inte längre lika gångbara. Istället ville 
man försäkra sig om en demokratisk samhällsutveckling, vilket kom att prägla den nya skol-
politiken. Legitimeringar som bygger på en bildningstanke fanns kvar inom gymnasieskolans 
studieförberedande linjer, medan yrkeslinjernas litteraturläsning alltmer kom att legitimeras av 
färdighetsträning och demokratisk fostran. Under 1970-talet kritiserades skolan för att vara 
fortsatt differentierad trots att man infört en enhetsskola. Vissa menade att vägen till ett jämställt 
samhälle gick genom att arbetarklassens barn erövrade borgerlighetens kultur, medan andra 
upprördes över en succesiv utarmning av bildningsnivån. Efter 1980-talet har legitimeringar 
utifrån bildning kraftigt minskat. Legitimeringar som istället utgår från den enskilde elevens 
behov och färdighetsträning har ökat. I och med kulturaliseringen av skolan har legitimeringar i 
större utsträckning åter igen kommit att vara av fostrande karaktär. Man menar bland annat att 
läsning av skönlitteratur kan främja demokratiska värderingar och motverka intolerans gentemot 
andra människor. I samband med diskurser om globalisering och ett multietniskt samhälle har 
det även figurerat ett och annat försök att legitimera svensk skönlitteratur utifrån värdet av att 
bevara ett kulturarv. 

Legitimering av skönlitteratur i GY-11 
Syftet med detta avsnitt är att visa på exempel av legitimering av skönlitteratur i de senaste 
styrdokumenten. Detta kan vara intressant eftersom det är troligt att respondenterna i hög 
utsträckning uttrycker legitimeringar som överensstämmer med de som finns i de senaste 
styrdokumenten. Jag kommer dels att visa på formuleringar hemmahörande i ämnesplanerna, 
dels exempel hämtade från olika gymnasieprogram. Redan under avsnittet mål i Gy-11 finns en 
formulering om skönlitteratur: ”eleven kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Läroplan, 2011:9). Även om 
passagen är formulerad som ett mål, innehåller den en legitimering av skönlitteratur. 
Formuleringen påminner en del om den som finns i Supplement 80, där skönlitteratur (jämte 
sakprosa) ansågs utgöra en unik källa till kunskap. Även här neutraliseras de stora orden (källa till 
kunskap och glädje) av att sakprosa och dessutom övrigt kulturutbud ställs bredvid skön-
litteraturen. På ett liknade vis inleds avsnittet om svenskämnet: 
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Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta 
redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom 
språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skön-
litteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv (Läroplan, 2011:60). 

Litteratur beskrivs inte bara som en del av svenskämnets kärna, utan legitimeras genom att skön-
litteratur (jämte andra typer av text) är ett medel för att nå självkännedom, och förståelse för 
medmänniskor och omvärlden. Jag tycker att formuleringen är intressant eftersom den egentligen 
fokuserar på text i en vidare mening än bara skönlitteratur. Samtidigt som textens ställning i 
ämnet framstår som stark, finns ingenting som egentligen talar för att skönlitteratur skulle till-
mätas några särskilda förtjänster. Samtidigt är det underförstått att det knappast kan handla om 
vilka texter som helst, om man förväntar sig att de skall hjälpa läsaren till självkännedom. 
Legitimeringen som formulerats här kan sorteras in under kategorin sociokulturella aspekter. 

Under rubriken ”ämnets syfte” finns följande passage: 

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 (Läroplan, 
2011:60). 

Återigen handlar det om legitimeringar utifrån sociokulturella aspekter. Skönlitteratur som ett 
verktyg för självkännedom och förståelse för andra och omvärlden. Inte heller här tillmäts skön-
litteratur någon särställning gentemot andra texttyper eller film. 

Bland det humanistiska programmets examensmål finns formuleringar om kulturarv, där litteratur 
tillsammans med historia, kulturhistoria och filosofi anges som centrala kunskapsområden 
(Läroplan, 2011:45). Och här kan vara värt att notera att samtidigt som kulturarvet nämns, tillmäts 
det inte något större värde än samtida kultur eller interkulturella frågor. 

I yrkesprogrammens examensmål nämns överhuvudtaget varken kultur eller litteratur. Istället 
talar man om språkets praktiska funktioner i form av kommunikation inom det tänkta framtida 
yrkesutövandet. 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras en del av den tidigare forskning som angränsar till det fält som 
uppsatsen behandlar. Jag gör inga anspråk på att denna presentation skulle vara fullständig, även 
om jag har försökt att leta upp de för uppsatsen mest relevanta forskningsbidragen. Mycket av 
forskningen kring legitimering av skönlitteratur i gymnasieskolan har en historisk utgångspunkt 
eller ger förslag på legitimeringar. Det går däremot att hitta en mängd studentuppsatser som 
undersöker lärares legitimeringar i samtiden. Detta beror förmodligen på att lärarstudenter ser en 
naturlig koppling till de didaktiska frågor om litteratur som är kopplade till det framtida 
yrkesutövandet. Jag har valt att inte presentera studentuppsatser här, eftersom jag anser att de 
liksom min egen uppsats oftast är förenade med en viss problematik ifråga om generaliserbarhet, 
djup och omfattning. Istället har jag valt att presentera arbeten av forskare som enligt min 
bedömning åtnjuter ett tydligt erkännande i forskarsamfundet. 

Den studie som ligger närmast denna uppsats är Staffan Thorsons (2009) ”Blivande svensklärare om 
att ”läsa” och ”förstå” skönlitteratur”, vilket inte minst syns genom att jag lånat mitt analysverktyg 
från Thorson. Det är en av de få studier jag funnit som faktiskt undersöker nutida utsagor om 
legitimeringar, även om Thorsons respondenter utgörs av lärarstudenter medan mina är 
verksamma lärare. Thorson upptäckte att kanonaspekter och bildningsaspekter spelade en mycket 
liten roll i argumentationen för skönlitteratur hos lärarstudenterna (Thorson 2009:93). 
Upplevelseaspekter (eskapism och nöjesläsning) hade inte heller en särskilt stark ställning som 
legitimering bland lärarstudenterna. Thorson spekulerar i om det kan bero på att denna läsart är 
så självklar utanför skolvärlden att lärarstudenterna inte tänker på det som ett argument för 
läsning (Thorson 2009:94). Formella färdighetsaspekter och sociokulturella aspekter utgjorde de 
vanligaste argumenten för läsning av skönlitteratur bland lärarstudenterna. 

 
I sin avhandling Läraren, litteraturen, eleven – En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet under-
söker Gunilla Molloy (2002) hur lärare och elever från fyra olika högstadieskolor ser på skön-
litteratur. Bland lärarnas utsagor finns flera typer av legitimeringar. Några av lärarna legitimerar 
läsning av skönlitteratur i skolan utifrån färdighetsträning, som till exempel att det ger ett bättre 
ordförråd (Molloy 2002:147). Molloy visar även på att legitimeringar utifrån upplevelseaspekter är 
vanligt förekommande: ”En i dag bland lärare vanlig uppfattning är att litteraturläsningen skall ge 
eleverna ”läsglädje” (Molloy 2002:24). Det framgår också i undersökningen att skönlitteratur ofta 
väljs utifrån dess potentiella förmåga att erbjuda eleverna någon form av identifikation, och som 
”språngbräda” för att reflektera över ”egna minnen och privata associationer” (Molloy 2002:328). 
Andra sociokulturella legitimeringar som förekom var exempelvis att: ”man får en inblick i hur 
andra människor tänker” (Molloy 2002:131). Molloy avslutar sin avhandling med sina egna 
argument för läsning av skönlitteratur i skolan. 
 
Gunilla Molloy (2002), Birgitta Bommarco (2006) och Magnus Persson (2007) ger alla uttryck för 
en tanke om att skönlitteratur kan vara användbart i värdegrundsarbetet, den personliga 
utvecklingen och i demokratisk fostran. Detta motsvarar uppsatsens kategori sociokulturella 
aspekter. Det förefaller också finnas en tendens att vilja förena sociokulturella aspekter med 
upplevelseaspekter bland flera forskare. Genom att koppla den subjektiva läsupplevelsen med 
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sociokulturella aspekter som självreflektion och identitet kan man presentera en förhållandevis 
stark legitimering för läsning av skönlitteratur. 

 
Gun Malmgren (2003) talar om ett demokratiskt svenskämne där litteraturläsning kan ge övning i 
perspektivbyten och inlevelseförmåga. Malmgren har precis som många forskare influerats av 
litteraturpedagogen Louise Rosenblatt. I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002) talar 
Rosenblatt om hur den fulla förståelsen av en text varken kan placeras i vare sig text eller läsare, 
utan i det unika samspel som uppstår i mötet: ”Dikten eller romanen eller skådespelet existerar i 
den transaktion som pågår mellan läsare och en text” (Rosenblatt 2002:37). Det är genom detta 
möte som demokratiska värden kan stärkas, vilket bör vara all undervisnings mål. 

 
Magnus Persson för fram liknade tankegångar, när han menar att litteraturstudierna varken får bli 
små fredade reservat för den goda litteraturen, reduceras till färdighetsträning eller helt under-
ordnas instrumentella ändamål (Persson 2007:279). Därigenom har Persson inte bara tagit 
avstånd från legitimeringar utifrån kanonaspekter och formella färdighetsaspekter. Han 
problematiserar också en instrumentell användning i exempelvis värdegrundsarbetet och 
demokratisk fostran, och menar att detta enbart kan ske genom att ta avstånd från mono-
lingvistiska och monokulturella föreställningar. Persson argumenterar för en läsart som han kallar 
kreativ läsning, där han försöker överbrygga den dikotomi som utgjorts av läsarterna naiv läsning 
och kritisk läsning (Persson 2007:264). Persson lutar sig här mot Rosenblatts teorier och hävdar 
att kreativ läsning skulle kunna uppfylla det dubbla syftet att främja ett demokratiskt synsätt och 
stimulera läsarens fantasi. 

 

I sin avhandling Texter i dialog: En studie i gymnasieelevers litteraturläsning (20006) menar Birgitta 
Bommarco att litteratur utgör en unik kunskapskälla: 

Det är just litteraturens mångfald och den litterära upplevelsens speciella 
karaktär som berättigar att den framhålls som en unik källa till kunskap. 
Litteraturens stora potential ligger i att den ger elever möjlighet att uppleva, 
införliva och reflektera över idéer och attityder på ett nära och påtagligt sätt. 
(Bommarco 2006:44). 

Bommarco framhåller skönlitteratur som ett verktyg för såväl självreflektion som lyhördhet för 
andras åsikter, vilket placerar hennes legitimeringar i kategorin sociokulturella aspekter. 
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Teori 
Det finns åtskilliga förståelser av vad teori är. En metafor är teori som en slags karta över verklig-
heten (Alvehus 2013:24). Medan en vardaglig förståelse av teori kan betraktas som de orsaks-
förklaringar som bildar vår förståelse av vår omvärld kan vetenskapliga teorier beskrivas som ”ett 
någorlunda sammanhängande och förhållandevis abstrakt sätt att beskriva, förklara eller förstå ett 
visst fenomen” (Svensson i Alvehus 2013:25). Syftet med detta avsnitt är att belysa hur för 
uppsatsen relevanta begrepp relaterar till varandra, i förhoppning om att detta i slutändan leder 
till en ökad förståelse av det undersökta fenomenet. 

 
Thorsons fem legitimeringsaspekter som analytiskt verktyg 
I texten ”Blivande svensklärare om att ”läsa” och ”förstå” skönlitteratur” undersöker Staffan Thorson 
blivande svensklärares syn på skönlitteratur. Bland annat ställs frågan: Vad skulle du svara en elev-
förälder eller elev som frågar ’Vad ska man egentligen med skönlitteratur till? (Thorson 2009:91). Svaren 
delas in i fem kategorier av legitimeringsaspekter. 
 
I kategorin formella färdighetsaspekter hamnar utsagor om hur den skönlitterära läsningen främjar 
exempelvis läs- och skrivförmågan, läshastighet och muntlig språkförmåga (Thorson 2009:95). 
En annan kategori är upplevelseaspekter som omfattar motiv som nöje, förströelse och 
verklighetsflykt för att läsa skönlitterära texter (Thorson 2009:94). Utsagor om kulturarvet och 
litterära klassiker placerar Thorson i kategorin kanonaspekter. En närliggande kategori är 
bildningsaspekter. Typiskt för utsagor i denna kategori är att de präglas av en kunskapssyn som 
bortser från interaktionen mellan text och läsaren. Istället äger vissa texter helt enkelt särskilda 
positiva egenskaper (Thorson 2009:93). Kategorin sociokulturella aspekter är istället förenad med en 
mer modern kunskapssyn. Läsning här kan snarare beskrivas som ett möte mellan text och läsare. 
Läsarens rekonstruktion av texten påverkas av olika sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. 
Denna kategori är förhållandevis vid och rymmer bland annat utsagor om hur läsning av 
skönlitterära texter främjar läsarens självkännedom samt förståelse för andra och omvärlden. 
Litteraturläsning ses ofta som en hjälp till identitetsskapande och fostran av demokratiska 
värderingar. 

 
Jag har valt att använda mig av Thorsons fem kategorier som analytiskt verktyg i denna uppsats. 
Den främsta anledningen till detta val är att jag anser att dessa kategorier är väl lämpade för 
uppsatsens syfte, men även att uppsatsens resultat därigenom enkelt går att jämföra med 
Thorsons. 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras vilka metoder för insamling och analys av empiri som valts för att 
besvara uppsatsens frågeställningar. En problematisering av dessa val görs i avsnittet metod-
diskussion, som finns i uppsatsens diskussionsdel. 

Ordet metod har flera synonymer. Några exempel är tillvägagångssätt, teknik, strategi och upplägg. I 
samband med forskning brukar metod ofta förenklat beskrivas som datainsamling och analys. 
Fejes och Thornberg skiljer på begreppen metod och metodansats, där det första begreppet omfattar 
datainsamling och analys, medan det senare dessutom rymmer ”bestämda idéer och procedurer” 
och innebär att datainsamling och databearbetning kopplas till vetenskapsfilosofiska frågor (Fejes 
& Thornberg 2009:14). Ett annat försök till att bredda bilden av den vetenskapliga betydelsen av 
metod görs av Johan Alvehus: 

Metod handlar inte bara om hur ”data om verkligheten” samlas in och 
bearbetas, utan kanske också framförallt hur en viss bild av verkligheten 
produceras – hur problemet framställs, vilka begrepp som används och hur 
argumentationen kring lösningar byggs upp (Alvehus 2013:17). 

 
Kvalitativ metod 
Ett vanligt ställningstagande på ett tidigt stadium i forskningssammanhang är förmodligen valet 
av kvalitativ eller kvantitativ inriktning. Lite förenklat kan kvalitativ forskning sägas intressera sig 
mer för meningar och innebörder, medan kvalitativ forskning är mer inriktad på samband och 
slutsatser som kan verifieras statistiskt. Uppdelning är grov och medan den visar på två olika 
förhållningsätt till att tolka och kartlägga verkligheten rymmer bägge traditionerna ett brett 
spektrum av metoder. 

Men samtidigt som ett fokus på begreppet kvalitativ oftast medför att begreppet kvantitativ 
nedtonas, innebär det inte att kvantitativa element helt saknas (Alvehus 2013:21). Den frekvens 
med vilket ett fenomen framträder, är inte i sig ointressant för en kvalitativ forskare, men 
frekvensen är förmodligen av underordnad betydelse. Därigenom blir begreppet tolkning centralt 
inom kvalitativ forskning. 

Då denna uppsats har i syfte att undersöka lärares utsagor beträffande svenskspråkig skön-
litteratur i svenskundervisningen måste jag på ett tidigt stadium bestämma mig för vilken 
avvägning som skulle göras mellan antalet informanter och detaljrikedomen på utsagorna, utifrån 
uppsatsens ramar i fråga om tid och utrymme. Jag beslutade mig för att rikta in mig på att mer 
ingående tolka ett färre antal utsagor, varför min underökning kom att få en kvalitativ inriktning. 

 
 

Intervju som insamlingsmetod 
Genom min föresats att samla in och förhållandevis ingående försöka tolka ett mindre antal 
utsagor kom jag tidigt att bestämma mig för att använda mig av intervjuer för att samla in empiri. 
Intervjuer möjliggör en interaktion mellan intervjuaren och informanterna, som erbjuder större 
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möjligheter att närma sig den kärna som är intressant. Intervjuaren kan alltså ”styra in” mot den 
frågeställning som är intressant på ett annat sätt än om man har med exempelvis enkäter att göra. 
Dessutom ger intervjuer informanterna större möjligheter att förmedla sina synpunkter genom 
att de ges mer tid och utrymme än med de flesta andra insamlingsmetoder. 

Efter att ha bestämt mig för att använda mig av intervju, återstod naturligtvis en mängd frågor 
om intervjufrågornas utformning och antal, tidsutrymme och antal respondenter. Dessutom 
behövde jag bestämma mig för intervjuns grad av öppenhet kontra struktur. 

 
Intervjufrågor 
Vid arbete med frågor som insamlingsmetod, måste graden av standardisering och strukturering 
övervägas. Standardisering rör hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det gäller 
frågornas utformning och inbördes ordning (Alvehus 2013:60). Medan ostandardiserade 
intervjuer bland annat innebär att frågorna formuleras under själva intervjun, innebär helt 
standardiserade intervjuer att precis samma frågor och deras ordning är identiska för alla 
respondenter. Graden av strukturering reglerar vilket ”svarsutrymme” som respondenter får 
(Alvehus 2013:61). Medan helt strukturerade intervjuer utgår från fasta svarsalternativ, låter en 
intervju som utgår från ”öppna” frågor istället respondenten avgöra svarsutrymmet. 

 
Jag fortsatte på den inslagna vägen där jag prioriterar mer ingående tolkningar före ett större antal 
respondenter. Jag beslöt mig för att intervjun skulle ha en ”semistrukturerad” och ”halv-
standardiserad” karaktär med ett relativt litet antal frågor och där jag skulle ge respondenten 
större utrymme att tala fritt, och ställa följdfrågor utifrån dennes svar. 

 
Tanken var att jag därigenom skulle kunna undvika att styra svaren för mycket och istället 
”komma åt” informanternas erfarenheter. De förberedda frågorna ställdes inte i en exakt 
ordning, men de ställdes till alla respondenter, samtidigt som vissa följdfrågor kunde vara unika 
för varje enskild intervju beroende på den riktning intervjun tog. 
 
Nedan visas hur intervjufrågorna delats in i centrala och övriga frågor. I kursiv text finns exempel 
tänkta att använda i den händelse respondenten är tveksam till frågan, eller som samtalsämne. 

 

Centrala frågor 
Dessa frågor är direkt kopplade till uppsatsens frågeställningar. De kan betraktas som frågor 
knutna till didaktiska val som läraren gör i samband med användandet av svenska skönlitterära 
texter i undervisningen. 

Vilka svenska skönlitterära texter använder du i din undervisning? (elevval, kanon, ansedda klassiker, 
egna favoriter) 

Hur arbetar du/eleverna med dessa texter? (analys, recension, arbetsbok, föredrag, högläsning, egen 
läsning) 

Vilka media används? (tryckt, digitalt, ljudbok, film) 
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Varför menar du att eleverna skall läsa dessa texter? (bildning, allmän orientering, personlig utveckling, 
färdighetsträning) 

Vilka skillnader ser du mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program i fråga om 
användande av dessa texter? (annat urval, legitimering, syfte, arbetssätt, media) 

 

Övriga frågor 
Denna kategori av frågor är till dels för att få information om informanternas bakgrund, och dels 
för att undvika att samtalet blir alltför formellt. Jag antar helt enkelt att om jag bara 
bombarderade informanterna med centrala frågor fanns det risk att de inte skulle öppna sig 
tillräckligt. Men samtidigt saknar dessa frågor inte relevans för uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Tanken var att göra det möjligt för mönster att framträda som inte står i direkt 
förbindelse med fokus, men som ändå utövar en viss påverkan. Ett exempel är lärarens eget 
förhållande till skönlitteratur, vilket ligger bortom de didaktiska valen i undervisningen, men som 
likväl kan påverka dessa. 

Hur ser din arbetserfarenhet ut? (antal år, andra ämnen, vilka program) 

Vilket förhållande har du till skönlitteratur? (läsvanor, litteraturens nytta, typ av litteratur) 

Hur betraktar du svenskämnet i sig, och som ämne inom de olika programmen? (bildningsämne, 
färdighetsämne) 
 
Hur stor påverkan har elevernas lust och förkunskaper för de didaktiska valen du gör i samband 
med litteratur? 

Hur uppfattar du att de nya programmålen (GY 11) påverkar skönlitteraturens användande i 
undervisningen? 

 

Urval 
Via mejl kontaktades lärare som jag är bekant med sedan tidigare på tre skolor. De föreslog i sin 
tur kollegor och satte mig i kontakt med dem. Bland dessa gjorde jag ett urval för att få en så god 
fördelning mellan kön, arbetslivserfarenhet och ämneskombination som möjligt. Utav de tio 
lärare som jag hade att tillgå valde jag utifrån ovan nämnda kriterier ut sex stycken. Jag vill 
förtydliga att arbetslivserfarenhet i detta sammanhang inkluderar både antal tjänsteår och 
erfarenhet av att undervisa i andra skolformer än gymnasiet, och att trots att det kan skilja mellan 
respondenternas erfarenhet av att undervisa på olika program, har ingen respondent valts ut som 
helt saknar erfarenhet av att undervisa på både yrkesprogram eller högskoleförberedande 
program. Jag har med andra ord försökt att variera mitt urval i största möjliga mån. 

 

 

Genomförande 
Genom korrespondens via e-post bestämdes sedan tider för intervjuerna, som alla genomfördes 
på respektive lärares skolor. Innan intervjun hade samtliga lärare fått intervjufrågorna via e-post. 
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Två lärare hade inte läst dem av olika anledningar, men hade inga problem med att delta ändå. 
Från början hade jag tänkt att göra ljudinspelningar av de intervjuer som jag genomförde. Men 
under den första intervjun uttryckte min respondent att det var förenat med ett visst obehag att 
spelas in. Det var inte frågan om att vägra ställa upp på att bli inspelad, men invändningen fick 
mig att oroa mig för att det faktum att det gjordes en inspelning skulle kunna påverka 
respondenternas öppenhet negativt. Jag hade inte mycket tid till att överväga frågan. Jag 
bestämde mig för att istället föra anteckningar. Jag genomförde resterande intervjuer på samma 
vis. Jag har valt att fingera respondenternas namn för att minska risken för att de skall kunna 
identifieras. 
 

Analysmetod 
Eftersom kvalitativ forskning oftast försöker hitta meningar och betydelser i en enorm repertoar 
av mänskliga praktiker och föreställningar, kan man betrakta forskaren själv som ett centralt 
verktyg. Forskningsresultatet är i hög grad beroende av forskarens intellekt, färdigheter, 
kreativitet och utbildning (Patton 2002, i Fejes & Thornberg 2009:32). Detta gäller i allra högsta 
grad i själva analysarbetet, som inom kvalitativ forskning måste utformas speciellt för att passa 
varje enskilt forskningsarbete. 

 
Steinar Kvale talar om fem huvudmetoder för kvalitativ analys: koncentrering, kategorisering, berättelse, 
tolkning och ad hoc (Fejes & Thornberg 2009:33). Koncentrering innebär att textens väsentliga 
innebörder omformuleras i syfte att minska textmassan, och samtidigt lyfta centrala poänger, 
medan kategorisering kodar in datan i kategorier, ofta i syfte att lyfta fram likheter och skillnader i 
textmassan. Tolkning innebär att forskaren tolkar texten utifrån någon kontext, exempelvis en 
teori. Berättelse innebär att forskaren försöker skapa en sammanhängande historia av den data som 
samlats från informanterna, medan ad hoc innebär att forskaren fritt kombinerar analysmetoder i 
syfte att skapa mening. Till denna lista lägger Fejes och Thornberg modellering, där forskaren tar 
fram begrepp för att sedan analysera relationerna mellan dessa i syfte att skapa en teoretisk 
modell som kan förklara vad som händer i datan (Fejes & Thornberg 2009:33). 

För att så långt som möjligt undvika att intervjusvaren förvanskades satte jag igång med att skriva 
ner respondenternas utsagor utifrån mina anteckningar och mitt minne redan samma kväll som 
jag genomfört intervjuerna. Dessa sammanfattningar skickades senare till respondenterna för att 
försäkra mig om att de samtyckte till min redogörelse av deras utsagor. Därefter ansåg jag mig ha 
ett material klart för analys. 

För att det insamlade materialet skulle kunna bli mer hanterbart ansåg jag det lämpligt att upp-
rätta och indela svaren i kategorier. Med tanke på undersökningens ramar och kvalitativa in-
riktning ville jag ha ett analysverktyg som snarare låter generella mönster framträda, än gör 
anspråk på att fånga respondenternas ”sanna” eller dolda meningar. Jag beslöt mig för att 
använda mig av kategorisering. Min förhoppning var att Thorsons fem legitimeringsaspekter 
skulle kunna utgöra ett raster, där respondenternas olika diskurser om legitimering kunde 
framträda med tillräcklig tydlighet. 
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Reliabilitet och validitet 
Det är inte ovanligt att man i vetenskapliga sammanhang värderar ett arbete utifrån dess 
reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan något förenklat sägas ha att göra med studiens 
upprepningsbarhet. Forskning med hög reliabilitet innebär att även andra forskare kommer att nå 
samma forskningsresultat om de upprepar studien under liknande förutsättningar. Inom 
naturvetenskaplig forskning förväntas forskning ha hög reliabilitet för att anses ha något värde, 
eftersom naturkrafter är statiska. I stort sett all naturvetenskaplig forskning som når ett genom-
brott har prövats av varandra oberoende forskare med samma resultat, vilket alltså innebär att 
forskningsresultaten anses ha hög reliabilitet. Validitet kan förenklat sägas vara ett mått på i 
vilken grad forskningen verkligen lyckats mäta det den satt sig för att mäta. Ett arbete som 
använder sig av empiri som inte svarar mot frågeställningen kommer förmodligen bedömas ha 
låg validitet. Det finns också ett samband mellan reliabilitet och validitet. Det blir till exempel 
svårt för ett arbete att göra anspråk på hög reliabilitet om validiteten samtidigt är låg, åtminstone 
inom kvantitativ forskning, inom vilken naturvetenskaplig forskning nästan uteslutande brukar 
höra hemma. 

Inom kvalitativ forskning är förutsättningarna lite annorlunda. Det är fortfarande så att en dålig 
validitet har goda möjligheter att underminera ett arbetes reliabilitet. Men det är även fullt möjligt 
för forskning med hög validitet och låg reliabilitet att ändå bedömas som värdefull, eftersom 
forskning som avser att undersöka mellanmänskliga relationer och förehavanden är dynamisk på 
ett sätt som naturkrafterna inte är. Man kan helt enkelt inte förvänta sig samma höga 
upprepningsbarhet som inom naturvetenskapen. 

Istället handlar kvalitativ forskning till stor del om att identifiera betydelsefulla mönster, där 
forskaren själv genom sina erfarenheter och intellektuella förmåga utgör det centrala redskapet 
inte minst genom omfattande tolkning. Johan Alvehus säger följande om tolkning: 

Tolkningsprocesser baseras på att vi aktivt väljer ut delar av verkligheten och 
sätter in dem i ett specifikt sammanhang, i allt från det att vi observerar och 
skriver ner våra intryck från fältet till att vi presenterar materialet för läsaren, 
och det blir då meningslöst att hävda att ”verkligheten” kan frikopplas från 
uttolkarens roll (Alvehus 2013:122). 

Genom sitt naturvetenskapliga ursprung och med en utgångspunkt i en objektivt mätbar 
verklighet kan validitetsbegreppet bli problematiskt i samband med kvalitativ forskning. Det finns 
alltså anledning att fundera över alternativa mätinstrument, som är bättre anpassade till kvalitativ 
forskning än reliabilitet och validitet. Ett sådant försök gjordes av Steinar Kvale som förespråkar 
bedömning efter tre typer av validitet (Alvehus 2013:123). 

Det första är hantverksvaliditet, vilket innebär att hela arbetet genomsyras av ett genomtänkt 
metodiskt arbete, där alla metodval argumenteras för, och fenomen undersöks ur flera olika 
perspektiv. 

Det andra är kommunikativ validitet, vilket avser ett arbetssätt baserat på dialog. Denna dialog kan 
vara mellan enskilda forskare eller med allmänheten. Det centrala är att anspråk på kunskap 
genomlyses av flera parter. 
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Det tredje är pragmatisk validitet, där forskningsresultaten helt enkelt har olika värde för olika 
grupper och är beroende av vad man hoppas åstadkomma med forskningen. 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat, genom att respondenternas svar på intervju-
frågorna redovisas. Intervjufrågorna är utformade i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar: 

• Hur motiverar lärare på gymnasieskolans yrkesförberedande program valet av svenskspråkiga 
skönlitterära texter? 
• Hur motiverar lärare på gymnasieskolans högskoleförberedande program valet av svensk-
språkiga skönlitterära texter? 

 
Respondenternas svar på intervjufrågorna redovisas enskilt i tur och ordning. Varje respondent 
presenteras kort för att ge läsaren en uppfattning om deras yrkesbakgrund och läsvanor. Därefter 
redogörs för hur respondentens motiveringar av svenska skönlitterära texter på högskole-
förberedande respektive yrkesprogram inom gymnasieskolan kan tolkas gentemot under-
sökningens analytiska verktyg. Respondenternas namn är fingerade. 

 
Johan 
Johan har arbetat som gymnasielärare i tolv år. Innan dess arbetade han som högstadielärare i nio 
år. Förutom svenska undervisar han även i engelska. Johan har erfarenhet av att undervisa elever 
från både yrkesprogram och högskoleförberedande program. För närvarande undervisar han 
elever från industritekniska programmet och el- och energiprogrammet. Eftersom Johan trivs 
med att undervisa på yrkesprogram har han gått med på en arbetsfördelning där en annan 
svensklärare enbart undervisar elever på högskoleförberedande program, medan Johan alltså 
undervisar elever på yrkesprogram. Han tror att erfarenheten från arbetet i grundskolan har 
påverkat hur han arbetar med eleverna, och att det kan vara därför han inte ser samma 
svårigheter med eleverna på yrkesprogrammen som sin kollega. Johan medger att han själv inte 
läser i samma utsträckning som när han var yngre, eftersom han inte tycker sig ha tillräckligt med 
tid. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på högskoleförberedande program 
Johans utsagor om legitimering av skönlitterär läsning på högskoleförberedande program känne-
tecknas i första hand av formella färdighetsaspekter och i andra hand sociokulturella aspekter. 
Han framför även en utsaga om kulturarvet: 

Jag tror det är viktigt att eleverna så här i globaliseringens tidevarv inte helt 
tappar bort sin kulturella identitet. Jag menar att det blir lite fattigt att byta ut 
våra svenska klassiker mot Manga och data-spel. 

Utsagan är lite ovanlig, eftersom den innehåller en tydlig kanonaspekt, vilka inte förekommer 
med någon större frekvens i undersökningen. Johan framhåller dels vikten av att läsa svenska 
klassiker för att inte gå miste om den kulturella identiteten, dels ställs samma svenska klassiker 
mot modernare och ”sämre” kulturyttringar, vilka eleverna egentligen saknar ett gemensamt 
förflutet med. Man skulle därigenom kunna ana att Johan menar att läsning av skönlitteratur även 
är viktigt för identitetsskapandet. Om en sådan tolkning stämmer skulle man dessutom kunna 
tillskriva utsagan mindre framträdande sociokulturella aspekter. 
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Men den vanligaste typen av legitimering som Johan framför är läsning av skönlitteratur som ett 
medel för att förbättra olika språkfärdigheter. 

Det är knappast någon slump att allt sämre resultat i läsförståelse inträffar 
samtidigt som allt färre läser böcker. Som språklärare känner jag att det är 
otroligt viktigt att försöka få eleverna att börja läsa (skönlitteratur) igen. 

Denna utsaga rymmer formella färdighetsaspekter, som att skönlitteratur har en positiv påverkan 
på läsarens förmåga att förstå en text. Men Johan går längre än så. Han påstår i förlängningen att 
den minskade läsningen av skönlitteratur riskerar att underminera all språkundervisning. För 
Johan har denna fråga blivit så akut att han menar att annan legitimering av läsning av skön-
litteratur egentligen inte behövs. 

 
Motiveringar av svenska skönlitterära texter på yrkesprogram 
Johan ser ingen skillnad på legitimeringen av skönlitteratur mellan yrkesprogram och högskole-
förberedande program. Om möjligt är elevernas läsning av skönlitteratur på fritiden ännu mer 
sällsynt bland eleverna på yrkesprogrammen. I allmänhet har dessa elever även mindre ut-
vecklade språkliga förmågor. Detta gör att Johan anser att litteraturläsningen är ännu viktigare 
för dessa elever. 

På den här nivån bryr jag mig inte alls om vad eleverna läser, så länge som det 
inte är dåligt rent språkligt. Om det sedan räknas som skräplitteratur är ett 
mindre bekymmer. Det går inte hålla på med snobbism. Det viktiga är att 
utveckla läsförmågan och en känsla för vad som är grammatiskt riktigt. 

Jag uppfattar uttalandet som en legitimering som framhåller skönlitteraturen som ett medel för 
språkutveckling, även på bekostnad av andra möjliga aspekter. Jag frågar därför Johan om han 
anser att det är lika viktigt att känna till de svenska skönlitterära klassikerna för en elev på 
yrkesprogrammen. Han svarar att han tycker att det är minst lika viktigt för yrkeselever att känna 
till dessa verk och författare och att dessa brukar behandlas under kursen i litteraturhistoria. Han 
påpekar också att de flesta eleverna på yrkesprogrammen har arbetarklassbakgrund, vilket kan 
medföra att de tar till sig exempelvis statarförfattarna lite lättare. Johan menar att just dessa 
författare kan visa för eleverna att låg utbildning och tungt kroppsarbete inte nödvändigtvis 
behöver utesluta ett litterärt intresse och begåvning. 

Åsa 
Åsa har arbetat som gymnasielärare i sexton år. Hon har arbetat på flera olika skolor och 
undervisat på de flesta program. Hon undervisar också i engelska. För tillfället undervisar hon 
inga elever från gymnasieskolans yrkesprogram, men hon har tidigare undervisat på bland annat 
naturbruksprogrammet, fordons- och transportprogrammet och industritekniska programmet. 
Hon menar att det ibland kan kännas mer tillfredställande som lärare att ”få en klass med 
jordbrukskillar att upptäcka tantsnusk än en humanistklass att pliktskyldigt läsa Strindberg”. Åsa 
läser mycket privat och säger sig ha ett stort litteraturintresse även om det konkurrerar med andra 
kulturintressen. 
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Motiveringar av svenska skönlitterära texter på högskoleförberedande program 
Åsas utsagor om motiveringar till läsning av skönlitterära texter kan till största delen placeras i 
kategorin sociokulturella aspekter. Utsagorna kan exempelvis handla om mognad och utveckling 
genom läsningen: 

Läsning kan fungera som stimulans för inre processer och hjälpa till att tackla 
existentiella frågor. 

Åsa ger även uttryck för en syn som möjligtvis skulle kunna beskrivas som innehållande 
bildningsaspekter: 

[…] så är det ju aldrig fel att åtminstone känna till klassikerna, och naturligtvis 
ännu hellre läst dem. Särskilt för de klasser som kanske kommer fortsätta med 
kulturstudier på universitetet. 

Tanken att viss litteratur har en bildande effekt i sig, utan att ta hänsyn till interaktionen mellan 
text och läsare gör att utsagan skulle kunna placeras in i kategorin bildningsaspekter. Men att 
elever på exempelvis det humanistiska programmet sannolikt kan ha nytta av att ha läst skön-
litterära klassiker vid fortsatta högskolestudier kan minst lika mycket betraktas som en rent 
praktisk aspekt. 

Åsa uttrycker också åsikter om skönlitteraturläsningens språkfrämjande egenskaper: 

Även om det finns andra vägar till ett ok språk, tänker jag att skönlitteratur och 
poesi kan hjälpa läsaren att utveckla ett estetiskt förhållande till språket. Att 
språk kan vara målande konst. Det tror jag man lätt går miste om annars. 

Utsagan har visserligen formella färdighetsaspekter. Men samtidigt handlar den också om estetik. 
Det är inte fråga om att läsa för att förbättra det allmänna språkbruket, istället handlar det om ett 
förhållningsätt till språkets estetiska möjligheter. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på yrkesprogram 
Dessa utsagor skiljer sig något gentemot de som Åsa ger uttryck för i samband med litteratur-
läsning på högskoleförberedande program. Bland annat förekommer här fler exempel på utsagor 
med formella färdighetsaspekter, som till exempel: 

Jag tror att dessa elever behöver en källa till ett mer nyanserat språk. Jag tror 
inte internet, film eller tv kan bidra med annat än grundläggande 
språkfärdigheter. 

Åsa är ensam om att framföra en utsaga utifrån kategorin upplevelseaspekter. Hon talar om skön-
litteratur som en källa till nöje och eskapism: 

Egentligen behövs ju inget annat skäl till att läsa skönlitteratur än att det är så 
förbaskat underhållande. Jag menar det finns ju alltid en bok som passar oavsett 
vem man är och vad man är ute efter. Jag tänker ofta på alla de elever som gillar 
att fly in i tv-serier och data-spel. Om de bara visste hur man kan förlora sig i 
en bra bok. 
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Hon berättar också om den tillfredställelse hon känner när hon lyckats att väcka läslusten hos 
elever, som när hon fick en klass naturbrukselever som annars aldrig läste skönlitteratur att 
”formligen sluka tantsnuskroman”. 

Niklas 
Niklas har arbetat som lärare i fem år. Han undervisar för närvarande klasser i svenska hemma-
hörande i samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapsprogrammet och estetiska 
programmet. Han undervisar alltså för tillfället inte några elever från yrkesprogram, men har viss 
erfarenhet. Som nyutexaminerad lärare arbetade han med elever från fordons- och transport-
programmet. Han uppfattade det som ganska krävande och kände sig ibland frustrerad över att 
han ”ville mer ” med undervisningen. Niklas tror att han idag med några års arbetslivserfarenhet 
skulle ha större möjligheter att anpassa undervisningen och sina förväntningar efter förut-
sättningarna. Han undervisar också i historia. Niklas beskriver sig själv som en ”boknörd” som 
alltid läst mycket skönlitteratur. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på högskoleförberedande program 
Flera av de legitimeringar av läsning av skönlitteratur som Niklas uttrycker kan indelas i kategorin 
sociokulturella aspekter, vilket knappast är oväntat med tanke på den framträdande ställning 
denna typ av legitimering har i de gällande styrdokumenten. Däremot handlar det inte i första 
hand om legitimeringar som är direkt knutna till skolans värdegrund, utan om en ökad förståelse 
av omvärlden. 

Läsningen ger ju eleverna möjlighet att få en djupare förståelse av världen än 
om de bara har sina egna erfarenheter att lära sig av. 

 
 

När jag följer upp påståendet med att fråga om detta var något unikt för skönlitteratur eller om 
det är möjligt att nå liknade resultat med andra typer av media, svarade Niklas: 

Jag tror nog att läsning har en speciell förmåga att förflytta läsaren till en annan 
tid och plats, ja till ett annat liv. Visst, det är klart att film är väldigt bra på att 
visa rent visuellt på andra världar, men samtidigt kan film inte mäta sig med 
läsningens förmåga att visa på andra människors inre liv. 

Även här rör det sig om en utsaga som präglas av sociokulturella aspekter. Läsning av skön-
litteratur kan förflytta läsaren till andra platser. Dessutom tillskriver Niklas skönlitteratur egen-
skaper som andra media saknar, förmågan att skildra en människas själsliv. 

Niklas var en av de få lärare som framförde utsagor med kanonaspekter. Han berättade att han 
försökte arbeta ämnesöverskridande mellan sina båda ämnen svenska och historia. 

Jag ser det som en enorm fördel att kunna knyta an till arbetarförfattarna när vi 
går igenom industrialismen i historia. Det gör historien mer levande. På samma 
sätt kan industrialismen fungera som en historisk bakgrund, när jag går igenom 
svenska klassiker. 
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Niklas använder sig till största delen av legitimeringar med sociokulturella aspekter med inslag av 
kanonaspekter. Niklas framförde även några utsagor med inslag av formella färdighetsaspekter, 
som exempelvis: 

Det är inte så att jag tror att det är omöjligt att träna upp ett bra språk utan att 
läsa skönlitteratur. Det är klart att det går. Men jag tror att läsning (av 
skönlitteratur) underlättar och snabbar på utvecklingen. 

 
Motiveringar av svenska skönlitterära texter på yrkesprogram 
Niklas menar att hans syn på motiv till att läsa skönlitteratur inte skiljer sig väsentligt mellan olika 
program. Samtidigt medger han att han hade vissa svårigheter med att undervisa eleverna på 
yrkesprogrammen i början av sin yrkeskarriär. Detta menar han hade mer at göra med det 
pedagogiska upplägget. Niklas anser att syftet med att läsa skönlitteratur är detsamma på alla 
program, medan tillvägagångsätt och urval kan skilja sig något. 

 
Annica 
Annica har arbetat som gymnasielärare i elva år. Förutom svenska undervisar hon också i religion. 
Hon har erfarenhet av att arbeta med elever från både yrkesprogram och högskoleförberedande 
program. För tillfället undervisar hon klasser från industritekniska programmet, humanistiska 
programmet och naturvetenskapliga programmet i svenska. Hon medger att hon tycker att det 
kanske är lite roligare att arbeta med intresserade elever. Dessa menar hon att man oftare stöter 
på i en humanist- eller samhällsklass. Eleverna på det naturvetenskapliga programmet är ofta 
studiemotiverade, men kanske inte helt genuint intresserade av svenskämnet. Klasser från 
yrkesprogrammen beskriver Annica som ofta både ointresserade och omotiverade. Dessutom har 
de inte sällan luckor i sina förkunskaper, menar Annica. På fritiden försöker Annica hinna med 
att läsa, men att hon oftast är för trött för att läsa ”något tyngre än deckare”. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på högskoleförberedande program 
Annica verkar utgå från styrdokumenten i högre utsträckning i sin syn på legitimering av läsning 
av skönlitteratur, än de andra respondenterna. Hon gav prov på legitimeringar baserade på alla av 
Thorssons aspekter förutom upplevelseaspekter. Bland dessa fanns bland annat läsning av verk 
från den svenska litteraturhistorien som ett led i både en slags allmänbildning och ett förvaltande 
av kulturarvet. Liknande tankegångar fanns kring läsning av världslitteraturens klassiker. 

Annica menar att läsning av skönlitteratur främjar både en språklig och intellektuell utveckling: 

Att läsa skönlitteratur gör att man kommer i kontakt med ett mer välutvecklat 
språk än man hittar på annat håll, och det är klart att man behöver bra språkliga 
förebilder om man ska kunna utveckla sitt eget språk … 

För att lyckas göra en ordentlig analys krävs det att eleven sätter sig in i texten 
och väger olika tolkningar mot varandra. Det är en förmåga som man sakta får 
öva upp. 
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Det är förhållandevis tydligt att den första utsagan kan sägas bygga på formella färdighets-
aspekter. Den andra utsagan handlar visserligen om förmågan att tolka, vilket gör att man kanske 
förutsätter en slags interaktion mellan text och tolkare. I sådant fall skulle man kunna tala om 
sociokulturella aspekter i utsagan. Det går inte riktigt att avgöra om det är så Annica ser på 
texttolkning. Formuleringar som ”lyckas” och ”ordentlig” antyder att Annica snarare ser textens 
mening som något statiskt, en slags kod som eleven kan knäcka genom övning. Utsagan hamnar 
enligt mig någonstans i ett gränsland mellan sociokulturella och formella färdighetsaspekter. 

Annica framförde även flera utsagor där sociokulturella aspekter utgjorde legitimeringen av skön-
litteratur. Som exempel kan demokratisk fostran och tolerans nämnas. 

Skönlitteratur ger läsaren möjlighet att verkligen leva sig in i andra människors 
tillvaro, känslor och tankar. Genom en ökad förståelse för andra, tror jag också 
att man blir mer tolerant. Så det är faktiskt möjligt att jobba med värdegrund på 
samma gång som man övar på språkförmågan. 

Utsagan är uppbyggd av sociokulturella aspekter. Elevernas möte med olika texter leder till en 
ökad förståelse och tolerans för andra människor. Därigenom menar Annica att legitimeringen av 
läsning av skönlitterära texter kan förankras i skolans värdegrundsarbete. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på yrkesprogram 
Annica menar att samtliga program har samma skäl att läsa skönlitteratur och att dess positiva 
verkan är densamma för alla. Däremot kan de olika programmålen variera något. Till exempel 
menar hon att det inte är lika viktigt för elever på exempelvis fordonsprogrammet att ha djupare 
kännedom i litteraturhistoria. För deras del är det viktigare att exempelvis träna läsförståelse och 
skrivförmåga. 

Gunnar 
Gunnar har arbetat som gymnasielärare i sjutton år. Förutom svenska undervisar Gunnar i 
religion och historia. Han undervisar för tillfället både två klasser från samhällsprogrammet, och 
en klass från barn- och fritidsprogrammet i svenska. Genom åren har Gunnar undervisat klasser 
från de flesta av gymnasieskolans program. Privat läser inte Gunnar längre några större mängder 
av renodlad skönlitteratur, men en hel del facklitteratur, essäer och biografier. I skolsammanhang 
betraktar Gunnar skönlitteratur som ”bra till mycket” och menar att den potentiellt kan ha både 
färdighetsfrämjande och identitetsutvecklande effekter. Han använder dessutom ibland skön-
litteratur som en resurs i sina andra ämnen, i form av textutdrag eller genom att referera till ett 
verk. På så vis menar han att skönlitteraturen har en relevans även utanför svensk-
undervisningen, samtidigt som den kan fungera som kontext i exempelvis historie-
undervisningen. 

Motiveringar av skönlitterära texter på högskoleförberedande program 

De legitimeringar som Gunnar framför är någorlunda jämnt fördelade mellan formella 
färdighetsaspekter och sociokulturella aspekter. Han menar bland annat att: 
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Det är viktigt att läsa bra skönlitteratur för att utveckla ett gott skriftspråk. I 
och med internet och mobiltelefoner håller många unga på att tappa 
skriftspråket. Istället utvecklar de någon sorts hybrid av tal och skrift. 

När jag följer upp påståendet genom att fråga vad som avses med ”bra skönlitteratur” får jag veta 
att Gunnar syftar på klassiker och verk av författare med erkänd hög stilistisk nivå. Utsagan kan 
därför sägas innehålla både formella färdighetsaspekter och bildningsaspekter. 

Gunnar framför flera utsagor om legitimering med sociokulturella aspekter. Till exempel fram-
hålls skönlitteraturen som ett medel för att främja demokratiska värderingar: 

Jag tror absolut att viss skönlitteratur kan påverka elever i en demokratisk 
riktning. Det finns ju böcker som 1984 som belyser hur illa det kan vara att leva 
i ett odemokratiskt samhälle, som ett väldigt tydligt exempel. Sedan finns det ju 
böcker som lyckas väldigt bra med att vinna läsarens sympati för 
romanpersonerna. Jag tror att sympati och empati är ett bra sätt att skydda 
samhället mot odemokratiska idéer. 

Gunnar framhåller själva värdegrundsarbetet som ett av lärarens viktigaste uppdrag. Han menar 
att fiktionstexter om förtryck kan få läsaren att inte ta demokratin för given, och att sympati för 
fiktiva personer kan leda till en ökad empati för verkliga medmänniskor, vilket i förlängningen 
stärker de demokratiska värderingarna. 

Gunnar menar också att läsning av skönlitteratur främjar kritiskt och logiskt tänkande genom att 
språkförmågan stärks. Eftersom språket är centralt för det abstrakta tänkandet, menar Gunnar att 
ett mer nyanserat och exakt språk möjliggör ett mer avancerat tänkande. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på yrkesprogram 
Gunnar menar att motiven till att läsa skönlitteratur är i stort sett är de samma på yrkesprogram 
och högskoleförberedande program, men framför samtidigt att man skulle kunna ha en annan 
prioritering. Han menar till exempel att värdegrundsarbetet kanske är ännu viktigare på yrkes-
programmen eftersom det där är vanligare att man stöter på elever som inte delar de 
demokratiska värderingarna. Han menar att det samtidigt är många elever som är helt 
ointresserade av fortsatta studier efter gymnasiet och att undervisningen måste anpassas därefter. 
Följden blir att Gunnar i första hand betraktar skönlitterär läsning som ett sätt att arbeta med 
värdegrundsarbetet, och därefter som färdighetsträning. 

Marianne 
Marianne har arbetat som lärare i tjugotvå år. Hennes arbetslivserfarenhet täcker både gymnasie-
skolan, grundskolan och vuxenutbildning. Hon undervisar i svenska och svenska som 
andraspråk. För närvarande undervisar hon elever från industriprogrammet och barn- och 
fritidsprogrammet i svenska. Marianne anser att hon dragit värdefulla slutsatser om inlärning och 
undervisning från sin tid som lärare på högstadiet och som lärare i svenska som andraspråk, vilka 
hon kan tillämpa i arbetet som gymnasielärare i svenska. På fritiden läser hon gärna och håller sig 
någorlunda uppdaterad om vad som händer på den litterära fronten. 
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Motiveringar av svenska skönlitterära texter på högskoleförberedande program 
Mariannes utsagor innehåller varken kanonaspekter eller bildningsaspekter. Precis som hos de 
flesta andra respondenterna utgörs hennes utsagor främst av formella färdighetsaspekter och i 
mindre utsträckning sociokulturella aspekter. Marianne berättar: 

Genom arbetet som sva-lärare har jag lärt mig att inte underskatta hur läsning 
kan hjälpa till att utveckla grundläggande färdigheter som ordförståelse, 
stavning och grammatik. Läsning av mer avancerade skönlitterära texter ställer 
högre krav på läsaren. De skönlitterära texterna bildar så att säga en progression 
för eleven som hela tiden utvecklar sina färdigheter och tar sig an mer 
avancerade texter. 

Utsagan genomsyras inte bara av formella färdighetsaspekter. Marianne menar också att skön-
litterära texter kan användas på ett vis som närmast skulle kunna beskrivas som diagnostiskt. 
Med mer avancerade texter menar Marianne i första hand texter med ett avancerat språk, genom 
att det förekommer ovanliga ord och meningsuppbyggnader. Men hon tillägger: 

Det finns ju förstås ett fåtal elever, oftast på teoretiska program, som har haft 
läsvanan med sig hemifrån. Dessa brukar också ha en hög språklig förmåga. För 
sådana elever innebär en progression till mer avancerade texter mer av analys 
och tolkningsarbete av textens stilistiska utformning och mening. 

Denna utsaga är inte helt enkel att definiera utifrån Thorsons fem aspekter. Utsagan är en 
vidareutveckling av den föregående som jag utan problem etiketterade som en formell 
färdighetsaspekt. Medan analys och tolkning visserligen också är färdigheter är det frågan om en 
annan sorts färdigheter, som bland annat beror på förståelse av textens kontext. Tolkarens egen 
bakgrund och förkunskaper påverkar mötet med texten och är i slutändan avgörande för 
tolkningen, varför det förmodligen är mer riktigt att påstå att utsagan bygger på sociokulturella 
aspekter. 

Marianne nämner också andra legitimeringar av skönlitteratur som att den kan förmedla livs-
berättelser, vidga vyer och belysa allmänmänskliga och existentiella problem. Marianne uttrycker 
det som: 

Jag bruka säga till mina elever att det finns många olika berättelser som alla 
beskriver samma sak. Skönlitteratur handlar om att vara människa. 

Utsagan är ett exempel på hur Marianne legitimerar skönlitteratur med hjälp av sociokulturella 
aspekter. Marianne berättar att hon kanske lägger något större vikt vid att en text är anpassad till 
elevens nivå, än att den kan tänkas ha ett stimulerande innehåll, men att det främst beror på att 
textens mening går förlorad om språket gör den otillgänglig för läsaren. 

Motiveringar av svenska skönlitterära texter på yrkesprogram 
Inte heller Marianne menar att det finns någon anledning att hålla sig med olika typer av 
legitimering mellan de olika programmen. Att läsa skönlitteratur i syfte att förbättra språk-
färdighet är lika viktigt och värdefullt för elever på yrkesprogrammen. Marianne menar att det är 
mer sällsynt att elever där ligger i nivå med mer avancerade texter. Detta borde i så fall innebära 
att formella färdighetsaspekter har något större inflytande över legitimeringen på yrkes-
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programmen i jämförelse med de högskoleförberedande programmen. 

Samtidigt menar Marianne att fler elever på yrkesprogrammen behöver få hjälp med att upptäcka 
hur läsning av skönlitteratur kan berika deras liv och öppna dörrar till nya världar. En sådan 
legitimering skulle jag beskriva som i huvudsak vara uppbyggd av sociokulturella aspekter, men 
skulle även kunna tolkas som innehållande upplevelseaspekter, beroende hur man tolkar ordet 
”berika” i sammanhanget. 

 
Slutsats 
Undersökningen visar att sociokulturella och färdighetsaspekter dominerar i de sex lärarnas ut-
sagor om legitimering av användandet av svensk skönlitteratur inom undervisningen på 
gymnasieskolan. Det framkommer också att det finns skillnader mellan yrkesprogram och 
högskoleförberedande program i detta hänseende. Legitimeringar utifrån sociokulturella aspekter 
är något vanligare på högskoleförberedande program, medan legitimeringar utifrån färdighets-
aspekter används i högre utsträckning inom yrkesprogram. Resultatet skulle kunna uppfattas som 
ett stöd för Malmgrens (1999) tankar om svenskämnet som ett ”lägre färdighetsämne” på yrkes-
linjerna och ett ”högre bildningsämne” på de högskoleförberande programmen. 

Legitimeringar utifrån kanonaspekter, bildningsaspekter samt upplevelseaspekter förekom i 
mycket liten utsträckning. Resultatet stämmer väl överens med Thorsons (2009) och Molloys 
(2002) forskning, där sociokulturella respektive färdighetsaspekter är vanligast förekommande. 
Medan sociokulturella aspekter förvisso har en central roll hos forskare som Persson (2007), 
Rosenblatt (2002) och Bommarco (2006) är de samtidigt hos dessa forskare nära kopplade till 
upplevelesaspekter på ett sätt som saknar motsvarighet i min undersökning. 
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Diskussion 
I denna del diskuteras valet av metod för undersökningens genomförande. Därefter diskuteras 
undersökningens resultat. 

 
Metoddiskussion 
Med en uppsats av det har slaget, med en förhållandevis liten mängd empiri är det förstås mycket 
svårt att göra anspråk på något större mått av generaliserbarhet. Medan man kan utgå från att i 
stort sett varenda verksam svensklärare har en uppfattning om motiv till att läsa skönlitteratur, 
undersöks enbart sex lärares åsikter. Även om jag inom detta lilla urval har försökt att få en 
spridning mellan kön, arbetslivserfarenhet, ämneskombinationer och på vilka gymnasieprogram 
eleverna man undervisar är hemmahörande, kvarstår det faktum att undersökningen saknar värde 
för den som vill veta hur landets lärare tänker i legitimeringsfrågan. Själv har jag ingen aning om 
hur pass representativa mina respondenter är för svensklärare som grupp. Utifrån denna utgångs-
punkt kan man vidare diskutera vilket, om något, vetenskapligt värde ett arbete av det här slaget 
har. 

Min egen uppfattning är att denna uppsats kan anses ha någorlunda god validitet, genom att dess 
frågeställningar besvaras genom den insamlade empirin. Men eftersom detta uppnås genom 
tolkning skulle man också kunna påstå att jag inte lyckats uppnå den samstämmighet mellan teori 
och empiri som begreppet validitet är förenat med. 

Att upprepningsbarheten sannolikt skulle påverkas av den annorlunda interaktion som skulle 
uppstå i och med en annan intervjuare är förstås problematiskt när uppsatsen skall värderas, och 
eftersom validiteten är kopplad till tolkningen av respondenternas svar, är uppsatsens värde 
avhängt den grad av rimlighet som mina tolkningar kan anses ha. En annan fråga är i vilken 
utsträckning respondenternas svar motsvarar ”verkligheten i verksamheten”. Det är fullt möjligt 
att svaren anpassas efter situationen (intervjun) och inte alls överensstämmer med hur 
respondenterna egentligen tänker kring legitimering. 

Om jag skulle försöka mig på att bedöma min egen uppsats giltighet utifrån Kvales tre validitets-
typer, skulle jag inte kunna göra några anspråk överhuvudtaget på kommunikativ validitet. Utöver 
handledning och ventilering har jag varit ensam med arbetet, så det kan knappast anses ha 
tillkommit genom dialog. Det blir även svårt att göra anspråk på att uppsatsen har någon större 
pragmatisk validitet eftersom själva syftet egentligen är till för att svara mot utbildningens kursmål, 
inte att åstadkomma någon samhällelig förändring. Men som jag förklarar i avsnittet fortsatt 
forskning anser jag att det beforskade fältet i hög grad är relevant. Jag hade gärna bidragit till ett 
ökat forskningsfokus och en större samhällsdebatt utifrån den problematik som behandlas i 
uppsatsen. 

Medan både kommunikativ validitet och pragmatisk validitet inte enkelt låter sig appliceras på student-
uppsatser skulle hantverksvaliditet möjligtvis kunna användas. Jag har en koppling mellan båda mina 
examensarbeten i svenska, där det första fungerar som en historisk bakgrund till denna uppsats, 
och jag har i båda försökt att analysera fenomen från olika perspektiv. Frågan är till sist huruvida 
det är möjligt att uppnå tillräckligt gott hantverk inom studentuppsatsens ramar. Min slutsats är 
att det traditionella mätinstrumentet reliabilitet/validitet fungerar dåligt för att avgöra värdet på 
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arbete som bygger på en kvalitativ intervju, medan Kvales tre validitetstyper är bättre lämpade. 
Dessvärre uppstår det problem även med Kvales validitetstyper när det kommer till student-
uppsatser. Den som ägnar sig åt denna särskilda form av forskning tvingas kanske nöja sig med 
att bedömas efter kursmål istället, vilket kan bli en smula paradoxalt om kursmålen förordar att 
man skall värdera uppsatsen efter vetenskapliga kriterier. 

Det finns andra något mindre teoretiska aspekter av metodvalet att diskutera. Ett av dessa är 
konsekvenser av att inte göra ljudinspelningar av intervjuerna. Troliga negativa konsekvenser är 
att antecknandet kan ha distraherat mig under intervjun. Detta blir särskilt tydligt vid de tillfällen 
som respondenten stannar upp i sina utsagor, och jag inte har tillräcklig närvaro att ställa en 
relevant följdfråga utan att det uppstår en paus. Den kanske potentiellt allvarligaste konsekvensen 
är förstås om jag inte hinner anteckna och uppfatta vad som sägs i tillräcklig utsträckning, eller 
rätt och slätt glömmer eller förvanskar respondentens utsaga när jag skall återge den. För att 
undvika detta i största möjliga mån skrev jag ned respondenternas svar så fort det var möjligt. Jag 
hoppas att utelämnandet av ljudinspelning medförde en bekvämare mindre formell stämning och 
att detta kan ha underlättat för respondenterna att uttrycka sig mer naturligt. Jag skickade via e- 
post mitt nedskrivna återberättande av deras utsagor för att förvissa mig om att det inte uppstått 
några felaktigheter. Bara i ett fall önskade en respondent närmare förtydliga en utsaga för mig via 
e-post. Men det fick mig att inse att det skulle kunna uppstå en situation där en respondent 
ångrar eller önskar frisera ett uttalande på ett vis som intervjuaren uppfattar som närmast 
revisionistiskt. Det är förstås en öppen fråga huruvida en spontan åsikt eller en som gror ur 
eftertanke skulle vara mer eller mindre autentisk. 

När det gäller analysmetoden, insåg jag tidigt att jag behövde upprätta kategorier för att kunna 
hantera utsagorna. Jag funderade ett tag på att använda mig av någon typ av diskursanalys, men 
insåg att jag egentligen inte var ute efter att avslöja vare sig maktrelationer eller subjekts-
positioner. Även om jag undersökte diskurser låg uppsatsens fokus inte på deras innebörd utan 
snarare på vilka som förekommer. 

Även om jag anser att de fem kategorierna på det hela fungerade väl för uppsatsens syfte var 
innehållet i respondenternas utsagor inte fullt så homogent utan stretade åt olika håll. Det har 
med andra ord varit nödvändigt med ett visst mått av reducering av utsagornas innehåll för att få 
ett mönster att framträda. Detta är naturligtvis förenat med en viss risk. 

 
Resultatdiskussion 
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka hur ett antal lärare motiverar valet av svensk-
språkiga skönlitterära texter i svenskundervisningen på gymnasieskolan. Genom att undersöka 
yrkesprogram och högskoleförberedande program separat i detta hänseende, uppstår en 
möjlighet för eventuella skillnader att framträda. 

Det visade sig att de flesta lärare inte lade särskilt stor vikt vid just svenskspråkiga texter. Medan 
man framförde många utsagor om förtjänster med att läsa skönlitteratur, kunde merparten även 
sägas gälla för skönlitteratur i allmänhet. Bland de relativt få legitimeringar som specifikt rörde 
just svensk skönlitteratur var kanonaspekter och vikten av kulturarvet vanligast förekommande. 
Medan dessa legitimeringar dominerade litteraturstudiet under 1900-talets första hälft (se Brink), 
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uppfattar jag inte kanonaspekter som en särskilt stark grund för legitimering av just svensk 
skönlitteratur i respondenternas utsagor. Dessa var inte bara mycket få i jämförelse med 
sociokulturella och formella färdighetsaspekter. Respondenter som ändå nämnde kanonaspekter 
som legitimering, hade dessutom svårt att vidareutveckla resonemanget kring varför det 
egentligen var viktigt att bevara kulturarvet. Man hamnade ofta snabbt i ett cirkelresonemang eller 
hänvisade till styrdokumenten. 

Även om det fortfarande med jämna mellanrum görs politiska utspel om kulturarvet i 
undervisningen, ofta som i led i invandringsdebatten, har detta hittills inte fått något större gehör 
bland lärare eller skolforskare. Den kunskapssyn och de motiv som föranledde både bildandet av 
svenskämnet och en svensk litterär skolkanon är idag hopplöst föråldrad, och det stora 
nationalistiska projektet gick i graven med andra världskriget. Epoken och dess litteratur kan 
förstås vara intressant ur ett historiskt perspektiv, men det är troligt att en svensklärare i ökande 
utsträckning helt enkelt väljer att prioritera annat utifrån den tidsbegränsning man har att arbeta 
utifrån. 

Jag stötte även på några få utsagor där svensk skönlitteratur specifikt legitimerades med 
sociokulturella färdighetsaspekter. Dessa utsagors innehåll skilde sig egentligen inte nämnvärt 
mot andra sociokulturella aspekter om skönlitteratur i allmänhet. Det handlade om identifiering 
och igenkännande, ökad förståelse för omvärlden och medmänniskor. Skillnaden bestod i att 
respondenten tydligt poängterade att det handlade om det svenska samhället. En sådan utsaga gör 
gällande att litterära beskrivningar om det samhälle eleven lever i är det mest relevanta för denne. 
Här finns större möjligheter till identifikation och att känna igen sig. Det är också så att det är 
detta samhälles demokratiska värderingar som skolan i första hand vill stärka. Ur detta perspektiv 
är det rimligt att skönlitteratur som är sprungen ur och beskriver svenska förhållanden kan 
tillmätas en särskild betydelse. Medan de flesta respondenternas sociokulturella utsagor talar mer 
svepande och allmänt om att utveckla förståelse och orientering i tillvaron, kan man inte utesluta 
att flera av dem delar uppfattningen om att svensk skönlitteratur är särskilt lämpad för att främja 
svenska elevers förståelse av det samhälle de lever i. Tvärtom finns det argument som talar för en 
sådan slutsats. Till exempel nämndes svenska romaner som ”Ett öga rött” i samband med arbetet 
mot skolans värdegrund. Det förekom visserligen ännu flera sociokulturella utsagor som lyfte 
fram existentiella och allmänmänskliga aspekter i samband med legitimering av skönlitteratur, 
vilket kan ses som ett vidare perspektiv bortom det lokala och nationella. Men jag kan samtidigt 
inte avgöra om dessa utsagor egentligen avser att fostra eleverna till världsmedborgare på 
bekostnad av det nationella och lokala perspektivet. Det är kanske är mer troligt att man vill ut-
trycka skönlitteraturens gränsöverskridande och närmast allmängiltiga egenskaper. 

I ett enda fall uttryckte en respondent specifikt en legitimering av just svenskspråkiga skön-
litterära texter utifrån formella färdighetsaspekter. Utsagan gör gällande att texter skrivna på 
svenska generellt skulle hålla en högre språklig kvalitet, på grund av att texten sluppit att 
översättas. Huruvida de andra respondenterna hyser ett större förtroende för landets översättare 
är omöjligt att veta. Vissa respondenter uttryckte att målet att få eleverna att läsa överhuvudtaget 
är problematiskt i sig. Det är troligt utifrån ett sådant perspektiv att eventuella kvalitetsförluster i 
samband med översättningen är försumbara. 
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Min slutsats är att legitimeringen av svensk skönlitteratur i jämförelse med skönlitteratur med 
annat nationellt ursprung är förhållandevis svag. Den starkaste legitimeringen av svenska texter 
har historiskt sett varit genom kanon, kulturarv och nationell fostran. Idag får man nog anse att 
legitimeringarna utifrån sociokulturella aspekter äger störst giltighet, men att det ändå handlar om 
en ganska svag legitimeringsgrund, eftersom svenskämnet numera har brett ut sig långt utanför 
de nationella ramarna. Därmed inte sagt att svenska skönlitterära texter inte längre kommer att 
användas i svenskundervisningen. Det är givetvis både möjligt och troligt att lärare i praktiken 
väljer skönlitteratur utifrån andra grunder än de legitimeringar som framförts. Det finns ingen 
orsak till att välja bort en svensk skönlitterär text bara för att det finns svaga legitimeringsgrunder 
för att prioritera den över annan skönlitteratur. Jag fick uppfattningen av att respondenterna i 
ganska hög utsträckning valde svenska skönlitterära texter, men utifrån en legitimeringsgrund 
som egentligen inte gör skillnad på textens nationella ursprung. Det innebär att det skulle kunna 
finnas möjligheter för en svensk litterär kanon att överleva på gymnasiet, men inte genom kanon-
aspekter som ”officiell” legitimeringsgrund. En lärare kan ju ha en personlig relation till svenska 
klassiker, och bära på en önskan om att dela med sig av dessa till sina elever. Denne lärare skulle 
naturligtvis utan större svårigheter kunna legitimera läsningen av exempelvis Pär Lagerkvists 
Barabbas utifrån en sociokulturell legitimering, genom att hävda att boken behandlar relevanta 
existentiella och religiösa frågor. Samtidigt skulle man kunna påstå att boken egentligen valts 
utifrån en ”dold” legitimering med en grund i bildnings- eller kanonaspekter. 

Mot denna bakgrund tänker jag nu fortsätta att diskutera undersökningens resultat. Det är min 
förhoppning att läsaren nu är medveten om att de legitimeringsutsagor som här fortsatt kommer 
att diskuteras även innefattar svenska skönlitterära texter, även om det inte längre uteslutande 
handlar om sådana. 

Legitimeringar med utgångpunkt i kanonaspekter har redan berörts i samband med att 
legitimeringar av specifikt svenskspråkig skönlitteratur har diskuterats. Men bland 
respondenternas utsagor förekom även några exempel på legitimering av en västerländsk kanon 
och världslitteraturens klassiker. I detta sammanhang kan dessa begrepp betraktas som identiska. 
Utsagorna hävdar att viss skönlitteratur har ett fast och närmast odiskutabelt värde. Detta värde 
kan utgöras av olika saker som exempelvis högt stilistiskt eller konstnärligt utförande, eller genom 
att verket har bestått tidens test och tillskansat sig en ställning i en litterär eller bildningstradition. 
Bland de förhållandevis få utsagor med kanonaspekter som respondenterna uppgav utgick 
merparten från tanken om att bildning har ett egenvärde. När jag bad dem att utveckla svaret 
hänvisade de ofta till kursplanerna. Jag uppfattar det som om att respondenterna helt enkelt var 
osäkra på sina egna utsagor. Det blir lätt att man hamnar i ett cirkelresonemang om man menar 
att vissa böcker skall läsas enbart på grund av att det faktum att det hör till, eftersom alla andra 
har läst dem. För att bryta cirkelresonemanget argumenterade en respondent att klassiker är 
betydelsefulla eftersom de haft stor betydelse för tillkomsten av senare litterära verk. Men även 
med detta resonemang är legitimeringen helt beroende av vilket värde man tillmäter ett historiskt 
perspektiv, eller att man har ett djupare intresse för litterär stilistik och hur den utvecklats över 
tid. Jag anser det kan vara befogat att ifrågasätta en sådan grund för litteraturläsning för elever 
som egentligen inte har ett stort litteraturintresse. 

Ett sätt att förstärka kanonaspekternas legitimitet är att para den samman med andra diskurser. I 
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det första exemplet på Johans utsagor använder han både en globaliseringsdiskurs och en diskurs 
om en ”lägre” masskultur. Dessa diskurser utgör en hotbild vilka kulturarvet kan hjälpa till att 
motverka, med följden att dess legitimitet stärks. 

Thorsons kategori bildningsaspekter omfattar utsagor om den idealiserade ”goda litteraturen” 
vilken har ett inneboende värde och en giltighet oberoende vilket sammanhang som texten läses i. 
Det förekom några få exempel på den här typen av legitimeringar under mina intervjuer. Men 
eftersom konstruktivismen och det paradigm Persson kallar ”den kulturella vändningen” nästintill 
har uppnått en hegemoni när det gäller kunskapssynen i skolan misstänker jag att det kan handla 
om lite slarvigt uttryckta eller ofullständiga resonemang från respondenternas sida. 

Gunilla Molloy drog slutsatsen i sin undersökning från 2002 att ett vanligt mål med läsningen var 
att ge eleverna ”läsglädje”, vilket är en typ av upplevelsediskurs. Det är intressant eftersom 
upplevelseaspekter var sällsynta i min undersökning. En möjlig förklaring till den stora skillnaden 
kan vara att ”kulturaliseringen” av skolan inte riktigt slagit igenom år 2002. 

Bara en enda respondent framförde en utsaga med utgångspunkt i upplevelseaspekter. Det är 
intressant eftersom flera respondenter medgav att de själva läste för nöjes skull på fritiden. Man 
kan också fråga sig om det går att dra några slutsatser utifrån det faktum att lustläsning angavs 
som legitimering på yrkesförberedande program, men inte på högskoleförberedande. I så fall kan 
det möjligtvis handla om ett arv från Lgy-70, där målet var att stimulera yrkeseleverna till läsning 
utan att fästa större vikt vid texternas kvalitet. Min gissning är att de flesta lärare uppfattar lust-
läsning som en svag legitimering i skolsammanhang men mycket stark privat. Lärare skulle i så 
fall syssla med en slags dubbel bokföring i fråga om legitimering av skönlitteratur. En för eleverna 
och en privat. Det är egentligen inte särskilt märkvärdigt med tanke på att skolan är en särskild 
miljö med en egen kultur och tillhörande värderingar. Men det skulle kunna förklara varför det 
finns en tendens hos vissa respondenter att anstränga sig för att försöka hitta fungerande 
legitimeringar för kanon och kulturarv, trots att de kanske inte själva frivilligt läser dessa verk på 
fritiden, och samtidigt alltså inte använder sig av nöjesläsningen som legitimering i skolan, trots 
att det är den enda legitimering de själva behöver privat. Därigenom får läsning av skönlitteratur i 
skolan kanske lite av ett pliktbetonat drag över sig, även för läraren.  

Att det är på yrkesprogrammen som lustläsningen framförs som en legitimering kan bero på flera 
orsaker. Eftersom dessa elever inte förväntas uppnå samma bildning som eleverna på 
högskoleförberedande program, kan läraren kanske i större utsträckning strunta i kanonaspekter 
och istället utforska alternativa legitimeringar. Johan, som med eftertryck framhåller läsningens 
betydelse för språkutvecklingen, menar att det är särskilt viktigt att eleverna på yrkesprogrammen 
börjar läsa skönlitteratur, men att det inte är så noga med själva urvalet. Enligt ett sådant 
resonemang skulle lustläsning i praktiken vara ett stöd för en legitimering som egentligen utgår 
från formella färdighetsaspekter. 

Jag skulle uppskatta att formella färdighetsaspekter tillsammans med sociokulturella aspekter 
utgör omkring tre fjärdedelar av de legitimeringsutsagor som jag samlat in. På yrkesprogrammen 
är formella färdighetsaspekter utan tvekan den vanligaste typen av legitimering. Detta tyder på att 
Malmgrens uppdelning av svenskämnet fortfarande har en viss giltighet, trots att hon egentligen 
beskriver skolan innan det Persson kallar ”den kulturella vändningen”. Flera respondenter fäller 
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yttranden om att svenskundervisningen på yrkesprogrammen har mer av ett färdighetsämnes 
karaktär över sig. Läsning av skönlitteratur sker i första hand för att öva upp elevernas språk-
förmåga, som ofta anses som bristfällig. En återkommande föreställning är att ökad läsning 
skulle kunna vända den nedåtgående trenden i elevernas läsförståelse. Vissa respondenter går så 
långt som att påstå att det är en minskad litteraturläsning som är den främsta orsaken till 
problemet. Även om legitimeringar utifrån formella färdighetsaspekter inte är riktigt lika vanliga 
på de högskoleförberedande programmen är de den näst vanligaste typen. 

Den vanligaste typen av legitimeringar för läsning av skönlitteratur på högskoleförberedande 
program är den som utgår från sociokulturella aspekter. Det kan delvis förklaras av att det 
Persson kallar den ”kulturella vändningen” brutit den tradition som länge utgått från bildnings-
aspekter som främsta legitimeringsgrund för litteraturläsning inom mer akademiskt inriktade 
studier. Malmgrens ”högre bildningsämne” kan sägas ha ersatts av ett modernare högre ämne 
förankrat i ett sociokulturellt perspektiv. Persson härleder sociokulturella legitimeringar till den 
”kulturella vändningen” vilken har sitt ursprung i 70-taletes litteraturvetenskap och culture 
studies. Även om Molloys avhandling kan tolkas som skolans ”kulturalisering” inte slagit igenom, 
innehåller den sociokulturella legitimeringar som påminner om de som flera respondenter angav. 
Som exempel kan nämnas skönlitteratur för verktyg för identifikation och självreflektion. I 
Bommarcos avhandling från 2006 har de sociokulturella legitimeringarna en mycket stark 
ställning. Perssons förslag på legitimeringar är enligt min mening särskilt intressanta, dels för att 
han har ett tydligt perspektiv på själva legitimeringsfrågan istället för lärandeteori, dels för att han 
försöker förena upplevelselegitimering med sociokulturell legitimering. 

Samtidigt som den kulturella vändningen hade sin utgångspunkt i litteraturvetenskaplig teori 
uppfattar jag det som om den litteraturvetenskapliga disciplinen har en förhållandevis liten 
påverkan på skolans legitimeringar av litteraturläsning. Snarare kan man kanske påstå att de 
sociokulturella aspekterna förvaltar skolans tradition av att använda sig av karaktärsdanande 
legitimeringar. Man kan helt enkelt tolka det som om samhällsutvecklingen har lett till att en 
demokratisk fostran ersatt den fosterländska. Medan exempelvis de ryska formalisterna talar om 
”främmandegöring” som det specifika i skönlitterära texter, menar skolan att skönlitteraturens 
roll är närmast det motsatta. Eleven förväntas exempelvis stärka sin identitet genom att känna 
igen sig i texterna. Och medan skolan menar att skönlitteraturen har förmåga att fostra empati 
och demokratiska värderingar, förkastar litteraturvetaren Harold Bloom alla påståenden om att 
skönlitteratur skulle ha några som helst fostrande kvaliteter. Bloom framhåller istället att skön-
litteraturens värde ligger i dess estetik. Jag uppfattar det som om varken estetiska värden eller 
lustupplevelse uppfattas som tillräckliga legitimeringar inom skolan, varför man istället lutar sig 
mot legitimeringar som saknar stöd i litteraturvetenskapen eller den allmänna privata läsningen. 
Man skulle med andra ord kunna tala om en hegemonisk skoldiskurs som kommer ur 
traditionella skolpraktiker och läroplanen. Man skulle kunna tänka sig skönlitteraturen som 
”flytande signifikant” inom en diskursiv skolpraktik. Det skulle i så fall kunna förklara att skön-
litteraturens legitimering saknar stabilitet, den formas helt enkelt utifrån den rådande politiska 
diskursens behov. 
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Fortsatt forskning 
Jag ser legitimeringsfrågan inom skolan som viktig och intressant. Med tanke på den betydelse 
som tillmäts svenskämnet och de dalande resultaten i internationella mätningar skulle man kunna 
tänka sig att det kunde vara förtjänstfullt att mer utförligt undersöka vilka föreställningar kring 
litteratur som finns i dagens skola och på vilka grunder didaktiska val ifråga om skönlitteratur 
görs. Helst skulle man utreda vilket stöd det egentligen finns i forskning för att litteratur främjar 
de olika färdigheter som ryms inom olika föreställningar. Ett sådant klargörande skulle kunna 
innebära att svenskläraren kunde utnyttja timmarna i ämnet med större effektivitet samt fatta 
didaktiska beslut som vilade på ett större mått av evidens. Om det skulle visa sig att Harold 
Bloom har rätt när han tillbakavisar påståenden om skönlitteraturens karaktärsdanande och 
fostrande egenskaper kommer det förmodligen visa sig svårt att försvara dess ställning i 
undervisningen. Men om det istället visar sig att läsning av skönlitteratur faktiskt främjar viktiga 
intellektuella färdigheter eller emotionell förmåga hos läsaren måste vi föra en diskussion om 
vilka konsekvenser det får att utestänga vissa elever från denna källa. 

Jag ska nu försöka att något mer konkret föreslå några möjliga uppslag till vidare forskning med 
utgångspunkt i denna uppsats. 

Det som jag ser som uppsatsens kanske allvarligaste brist är dess låga mått av generaliserbarhet. 
Med utgångspunkt i min uppfattning om att det undersökta områdets betydelse, skulle jag vilja 
föreslå en mer omfattande undersökning. Huruvida den låter sig göras med intervjuer eller om 
man måste ta till enkäter beror naturligtvis på vilka resurser en sådan undersökning har att tillgå. 
För att uppnå en större generaliserbarhet är det förmodligen mer realistiskt att använda sig av 
enkäter. Men samtidigt riskerar en sådan undersökning att gå miste om den större nyansrikedom 
som är möjlig genom intervjuer. Den ideala lösningen hade kanske varit att utföra både en stor 
enkätundersökning och ett större antal intervjuer än vad jag gjort. 

Eftersom det går att betrakta utsagor om litteraturens förtjänstfulla effekter som diskurser tänker 
jag mig en analysmetod baserad på någon typ av diskursanalys kunde fungera bra. Man skulle 
eventuellt kunna komma åt diskurser inte bara om läsning och litteratur utan även diskurser om 
kunskap och kunskapande. 

Ett annat uppslag vore att rikta in sig på frågan om ett differentierat svenskämne. I detta fall 
skulle jag föreslå djupare intervjuer som insamlingsmetod för att komma åt bakomliggande tankar 
och föreställningar. Exempel på frågeställningar som skulle vara intressanta är: 

Vad tycker lärare om en ökad differentiering av svenskämnet? Till vilken utsträckning anser man 
att Skolverkets styrdokument förordar en differentiering? 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur sex gymnasielärare motiverar valet av svensk-
språkiga skönlitterära texter i svenskundervisningen och vilka skillnader som eventuellt finns i 
detta hänseende mellan undervisningen på gymnasieskolans högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Utifrån detta syfte formulerades följande frågeställningar: 
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Hur motiverar lärare på gymnasieskolans yrkesförberedande program valet av svenskspråkiga 
skönlitterära texter? 
Hur motiverar lärare på gymnasieskolans högskoleförberedande program valet av svenskspråkiga 
skönlitterära texter? 

 
För att kunna besvara frågeställningarna har jag valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod. 
Insamlingen av empiri har skett genom intervjuer av sex respondenter. Respondenternas svar 
har analyserats och sorterats efter de fem kategorier Thorson (2011) använder sig av. Dessa 
kategorier är: formella färdighetsaspekter, upplevelseaspekter, kanonaspekter, bildningsaspekter 
och sociokulturella aspekter. 

 
Resultatet visade att formella färdighetsaspekter och sociokulturella aspekter är de mest före-
kommande typerna av legitimeringar. Även om det var jämnt mellan de två kategorierna totalt 
fanns det vissa skillnader mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram. De formella 
färdighetsaspekterna var något vanligare på gymnasieskolans yrkesprogram än på studie-
förberedande program, medan förhållandet var det omvända beträffande sociokulturella 
aspekter. Dessutom fanns även små skillnader i fördelning av de övriga aspekterna som bara 
figurerade någon enstaka gång. Till exempel användes en kanonaspekt i samband med under-
visningen på högskoleförberedande program och en enstaka upplevelseaspekt på yrkesprogram. 
Det kan vara värt att notera att skillnaderna inte var särskilt stora, men att de ändå fanns trots att 
respondenterna själva menade att det inte fanns någon anledning till att göra skillnad på 
legitimeringar mellan olika program. 
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