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Tema: Litteraturdidaktik – 
Litteraturstudiers relevans för skola 
och samhälle  
Detta temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande består av utvalda artiklar som alla har sitt 
ursprung i forskningskonferensen ”Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers samhällsrelevans”, an-
ordnad den 7–8 november 2019 av Högskolan Dalarna i samarbete med Jönköping University och 
Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN. Konferensen var den andra i nätverkets unga historia. Litteratur-
didaktiskt nätverk bildades år 2017 i samband med en litteraturdidaktisk forskningskonferens 
anordnad av just Jönköping University och Högskolan Dalarna. Initiativet bidrog till att föra 
samman forskare från olika akademiska ämnen och att synliggöra behovet av samverkan kring 
litteraturdidaktiska frågor inom och mellan språkämnen. 

Nätverkets övergripande syfte är att lyfta fram och stärka nordisk litteraturdidaktisk forskning och 
praktik så som den kommer till uttryck i skola, akademi och samhälle. LDN värnar särskilt om sam-
arbetet över språkgränserna som vi menar bidrar till att skapa en ökad förståelse för och breddning 
av den litteraturdidaktiska forskningen. Ett annat syfte med nätverket är att stimulera till forskning 
som är av hög relevans för yrkesverksamma lärare. Därför har nätverket från början haft ambitionen 
att fungera som mötesplats för forskare och lärare. 

Konferensen i Falun samlade ett femtiotal deltagare från Sverige, Danmark och Norge med intresse 
för litteraturundervisning inom såväl skola som högre utbildning. De medverkande representerade 
ett brett spektrum av akademiska ämnen: litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, 
engelska, franska, spanska, tyska och danska. Konferenstemat, litteraturstudiers samhällsrelevans, 
tog avstamp i de senaste årtiondenas offentliga debatter om humanioras värde och även i 
akademiska debatter om varför man ska läsa – och studera – litteratur. I fokus för konferens-
presentationerna stod litteraturundervisningens betydelse såväl för den enskilda individen som för 
samhället i stort. Därmed aktualiserades frågor om litteraturundervisningens roll och syfte, dess 
innehåll och utformning, men även dess plats inom och utanför skolan. 

De tio utvalda artiklar som återfinns i temanumret synliggör några av dessa centrala frågor samtidigt 
som de visar på olika sätt att förhålla sig till litteraturundervisningens relevans i samhället. Littera-
turens potential att utveckla språkförmågor hos individen, att erbjuda läsupplevelser och att främja 
en förståelse för omvärlden och individens plats däri anförs, liksom de möjligheter som litteraturen 
öppnar upp för att diskutera brännande frågor om exempelvis demokrati och hållbar utveckling. 
Sammantaget lyfter artiklarna några av de viktigaste argument som formulerats för litteraturens 
plats och roll i utbildningssammanhang de senaste årtiondena. Samtidigt som temanumret samlar 
dessa argument bidrar det till att exemplifiera olika sätt att närma sig litteraturdidaktiken, empiriskt 
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och explorativt, i förhållande till skol- och lärarutbildningsämnena svenska, engelska och franska. 
Bidragen belyser litteraturdidaktiken i förhållande till material som sträcker sig från klassrums-
observationer och enkätstudier till textanalyser av läromedel och kursplaner. Därtill visar de att 
litteraturdidaktiken inte är begränsad till skola och lärarutbildning, utan också återfinns i informella 
lärmiljöer som exempelvis underhållningsprogram på TV.   

De två första bidragen i temanumret behandlar användningen av dystopisk ungdomslitteratur i 
engelskundervisning. I båda artiklarna lyfts litteraturens potential att bidra till förståelsen för 
angelägna samhällsfrågor och samtidigt uppfylla skolans medborgarfostrande uppdrag. I artikeln 
”Integrating competence and Bildung through dystopian literature: Teaching Malorie Blackman’s 
Noughts & Crosses and democracy and citizenship in the English subject” redogör Marit Elise 
Lyngstad för hur denna textgenre kan användas för att på ett naturligt vis koppla ihop språk-
undervisningens kompetens- och bildningsaspekter med varandra. Hon visar hur dystopisk 
ungdomslitteratur inbjuder eleverna att, med utgångspunkt i skönlitterär läsning om ett fiktivt 
universum, kritiskt granska det samhälle som de själva lever i. Därmed lämpar sig textgenren väl för 
att behandla det tvärvetenskapliga temat ”Demokrati och medborgarskap”, vilket är ett centralt 
inslag i Norges nyligen (2019) reviderade läroplan. Lyngstad exemplifierar sina idéer med hjälp av 
Malorie Blackmans Noughts & Crosses och hon presenterar ett antal möjliga sätt att använda den 
litterära texten i klassrummet. Undervisningen får då som mål att träna elevernas kritiska tänkande 
och litteracitet, i första hand inom engelskämnet men även i ämnesöverskridande projekt i sam-
arbete med ämnet samhällskunskap. 

Ulrika Andersson Hvals och Celia Aijmer Rydsjös studie ”Klimatkrisen i klassrummet: Reflektioner 
kring användning av litteratur i undervisning om hållbar utveckling” fokuserar på ungdoms-
litteratur om klimatförändringar som material i engelsklärarutbildningen. Författarna låter 
läsningen av Cherie Dimalines The Marrow Thieves ligga till grund för ett gruppsamtal bland 
blivande engelsklärare i Sverige om användningen av dystopisk klimatfiktion i språkklassrummet. 
Andersson Hval och Aijmer Rydsjö visar hur lärarstudenternas initiala reservationer mot att 
använda sig av kontroversiella och potentiellt ångestframkallande ämnen som klimatförändringar i 
undervisningen, under samtalets gång ersattes av vad författarna kallar problemfokuserade coping-
strategier. Studenterna styrde då diskussionen mot skönlitteraturens möjligheter att behandla frågor 
om hållbar utveckling och dess förmåga att ingjuta hopp hos eleverna och inspirera dem till 
kreativitet och nytänkande. På så vis landade lärarstudenterna i slutsatsen att litteraturläsning är ett 
viktigt redskap för elevers empatibyggande och att klimatfiktion kan öppna för perspektiv framåt 
och bakåt i tiden och därmed ge ungdomarna viktiga perspektiv på människans utsatthet. 

Katarina Rejman och Elisabeth Zetterholm behandlar frågan om hur fiktionsläsning i skolan och 
särskilt läsning av äldre kanoniserad litteratur kan göras relevant för gymnasieelever. Deras artikel 
tar oss in i klassrummet för ett tekniskt yrkesprogram och samtidigt in i en lärarstudents litteratur-
didaktiska resonemang och praktik under den verksamhetsförlagda delen av svensklärar-
utbildningen. I fokus för artikeln står den didaktiska utmaningen att få gymnasieelever att uppleva 
August Strindbergs Ett drömspel som ett meningsfullt verk som berör dem och deras liv. ”Ett 
drömspel: En lärarstudent utmanar gymnasieelever att tolka Strindberg” undersöker de litteratur-
didaktiska principer som ligger till grund för lärarstudentens undervisning och de sätt på vilka 
studenten utmanar eleverna att engagera sig i pjäsen och att fördjupa sin förståelse av den. På så sätt 
utgör bidragets djupdykning i en verksamhetsförlagd fallstudie ett exempel på hur en litterär 



T E M A :  L I T T E R AT U R DI D A K T I K  
Mattias Aronsson, Katherina Dodou & Anette Svensson 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     7  

klassiker, som kan framstå som ålderdomlig och mindre tilltalande för yrkeselever, kan göras 
relevant.  

Frågan om huruvida fiktionsläsning i skolan upplevs som angelägen av svenska elever står i fokus 
för Olle Nordbergs ”Alla Läser! Empiriska perspektiv på frågan om litteraturens samhälleliga 
relevans”. Nordbergs artikel rapporterar några preliminära delresultat från ett större pågående läs-
projekt som genomförts i samarbete med en kommun med 1200 elever och deras lärare. Centralt för 
projektet är hur och varför fiktionsläsning upplevs relevant och utvecklande för elever i mellan-
stadiet, högstadiet och gymnasiet. Nordberg visar att engagemang och inlevelse är centrala faktorer 
för elevers fiktionsförståelse och att litteraturläsning upplevs som relevant när den genererar nya 
tankar som växer fram både i den enskilda läsningen och i samtal med andra. Intervjuerna med 
lärare visar att också bedömning är en relevant aspekt, vilket kan ses i de fall där lärare valt att inte 
bedöma arbetet med läsning och de efterföljande diskussionerna för att skapa läslust och inte sätta 
press på eleverna, men där de såg att eleverna tolkade frånvaron av bedömning som att detta inslag 
inte var en del av kursen och därmed inte ansträngde sig i samma utsträckning som vid uppgifter 
där bedömning ingår.   

Mervärdet av litteraturstudier i engelska är frågan Katherina Dodou tar sig an i ”Why study literature 
in English? A syllabus review of Swedish primary teacher education”. Dodou undersöker kursplaner 
i engelska från landets alla grundlärarutbildningar och med särskilt fokus på litteraturstudiernas till-
skrivna relevans för blivande grundskollärare. I denna komparativa studie visar hon att 
litteraturstudier är ett viktigt inslag i grundlärarutbildningarna, men att skönlitteratur fyller olika 
syften i de olika inriktningarna mot årskurs 1-3 respektive 4-6. I de förra syftar litteraturen främst 
till att utveckla blivande lärares didaktiska repertoarer för att främja elevers språkinlärning. I de 
senare finns därtill ambitionen att genom litteraturstudium utveckla lärarstudenternas analytiska 
och kritiska förmågor och deras förståelse av förhållanden i engelskspråkiga länder. Dessa skillnader 
härleder Dodou till ramarna för respektive lärarutbildningsinriktning – utrymmet för engelska i 
grundlärarutbildningen nationellt och skrivningarna i skolans kursplan och kommentarmaterial – 
samt till de akademiska perspektiv som dominerar i respektive inriktning. 

Litteraturförmedling i skolan står i centrum för Mattias Aronssons granskning av aktuella läro-
böcker i ämnet franska för högstadie- och gymnasieskolan i Sverige. I artikeln ”Musiklyrik i 
läroböcker i franska för den svenska skolan” undersöker han vilka sånger och artister som är inklu-
derade eller exkluderade i de olika läroböckerna och vad dessa representerar beträffande kön, tid 
och kulturellt centrum/periferi-perspektiv. Aronsson visar att de sångtexter som återfinns i de 
undersökta läroböckerna förmedlar ett franskt kanoniserat kulturarv till de svenska eleverna. Majo-
riteten av de exempel som inkluderats är framförda av män. Likaså är majoriteten av sångerna 
kopplade till Frankrike och endast en liten del representerar den franskspråkiga världen. Den kon-
servativa bilden till trots finns det förtjänster, såväl estetiska som språkfärdighetsrelaterade, med de 
låtar som finns representerade i läroböckerna, men i linje med den svenska skolans värdegrunds-
uppdrag skulle såväl förhärskande könsmönster som Frankrikes traditionella dominans kunna 
motverkas genom att fler genuskritiska sångtexter, liksom låtar av kvinnliga artister och artister från 
andra franskspråkiga länder inkluderades i läroböckerna.  

I ”Spel som berättelser” tar sig Stefan Lundström an den litteraturdidaktiska frågan om textval ur ett 
medieperspektiv, utifrån föreställningar om spel och berättande i sammanhang utanför utbildnings-
väsendet. I ett första steg identifierar han genom en undersökning av spelrecensioner i tidningen 
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Svenska PCGamer en tilltagande trend under den senaste tjugoårsperioden att beskriva spel som just 
berättelser. Han konstaterar att ”spel har etablerats som en estetisk uttrycksform och därmed som 
en mediering som kan skapa estetiska erfarenheter”. I ett andra steg prövar Lundström vilka impli-
kationer en växande syn på spel som berättelser har för undervisning inom skolämnet svenska och 
även vilken roll spel kan ha i det litteraturdidaktiska arbetet inom ämnet. Lundström pläderar för en 
didaktik som ser spel som en del i ett vidare perspektiv av sociala och kulturella processer och han 
pekar på den litteraturdidaktiska potential som finns i att skifta fokus från litterär till narrativ 
kompetens.    

I artikeln ”Från finrummet till vardagsrummet: Transmedialt berättande som litteraturdidaktisk 
underhållning” studerar Anette Svensson och Jenny Malmqvist hur det populära TV-programmet 
Helt lyriskt tillgängliggör klassisk, kanoniserad svensk poesi för en modern publik. Tillgänglig-
görandet sker just genom ett transmedialt berättande. De exempel som presenteras och analyseras 
är artisten Molly Sandéns arbete med en dikt av Edith Södergran och Annika Norlins vidare-
utveckling av en av Karin Boyes mest kända dikter. Det rör sig i båda fallen om omarbetningar av 
kärntexten, där den ursprungliga dikten inte bara tonsätts, utan också utökas och stöps om för att 
passa som sånglyrik i det nya mediet. I TV-programmet diskuteras vilka friheter man har rätt att ta 
sig med kanoniserade litterära texter för att de ska kunna uppfattas som relevanta idag. Svensson 
och Malmqvist följer i sin studie poesins väg inte bara från finrummet till vardagsrummet, utan även 
därifrån in i klassrummet – i det att de redogör för hur programserien har diskuterats på olika lärar-
bloggar och i sociala medier, och därmed i förlängningen har fungerat som inspiration för praktisk 
litteraturundervisning i skolan. 

Elevers läs- och skrivutveckling genom litteraturläsning är i centrum för Ion Drews ”Promoting EFL 
literacy through shared and individual classroom reading experiences of literature”. En utgångs-
punkt för bidraget är skolans viktiga roll i att rusta framtida medborgare med nödvändiga läs- och 
skrivkompetenser i engelska. En andra utgångspunkt är att litteraturläsning och läsupplevelser på 
engelska kan bidra till att utveckla dessa kompetenser. I sin artikel slår Drew ett slag för den gemen-
samma och individuella litteraturläsningens positiva inverkan på grundskoleelevers främmande-
språkförmågor. Han lyfter särskilt fram lärares högläsning och Readers Theatre, en gruppaktivitet 
med högläsning, som goda exempel på aktiviteter med språkutvecklande potential. Därtill framhäver 
Drew två läs- och skrivutvecklande modeller som innehåller litteraturinslag: The Early Years 
Literacy Program och Reading and Writing Workshops. Modellerna har utvecklats – och med 
framgång använts – i modersmålssammanhang men kopplas alltså här till främmandespråks-
undervisning och särskilt skolämnet engelska i Norge och Sverige. Bidraget presenterar evidens för 
att klassrumsaktiviteterna kan utveckla grundskoleelevers läs- och skrivförmågor.  

Temanumret avslutas med bidraget ”Litteraturläsning som upplevelse och livskunskap”, i vilket Pär-
Yngve Andersson argumenterar emot den instrumentella syn på kunskap som han tycker sig se inom 
skolans värld. Om litteraturläsningen blir en ”avprickningsverksamhet” där kursmål och betygs-
kriterier bockas av ett efter ett – men utan att en holistisk kunskapssyn ligger bakom lärandet och 
utan att utrymme ges för elevens fria kunskapssökande – då är det, enligt Andersson, ett oroande 
tecken på ett samhällsfenomen som bör motarbetas. För att litteraturen ska kunna skänka upplevelse 
och livskunskap måste läsaren ges tillfälle att möta både sig själv och det helt annorlunda i texterna. 
Då kan läsningen bli av avgörande betydelse för den enskilde. Läraren behöver alltså inte ängsligt 
knyta an till elevernas vardag under litteraturlektionerna, skriver Andersson. Tvärtom kan 
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skönlitteraturen ge ungdomar inblick i andra världar – i betydelsen andra tidsepoker, kulturer och 
socioekonomiska miljöer – än dem som de har tillgång till i det verkliga livet. Det är naivt att tro att 
litteraturläsning skulle göra oss till bättre människor, anser författaren, men han hyser likväl tilltro 
till att god litteratur kan utgöra ett motgift mot maktens språk, mot schabloner och förljugenhet i 
samhället. 

Sammantaget presenterar artiklarna en bred palett av perspektiv på litteraturundervisningens rele-
vans för såväl individ som samhälle. Genom att samla dessa perspektiv bidrar temanumret till en 
ökad förståelse för vad lärande om och genom litteratur kan vara för någonting, var och hur detta 
lärande kan ske, vilka insikter skönlitteraturen kan ge den enskilda individen och vilken relevans 
sådana insikter kan få för samhället i stort. Därmed pekar temanumret på ett flertal möjliga ingångar 
till litteraturdidaktikens frågor vad, hur och varför. 
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Integrating competence and Bildung 
through dystopian literature: Teaching 
Malorie Blackman’s Noughts & Crosses 
and democracy and citizenship in the 
English subject 

Marit Elise Lyngstad 

ABSTRACT 

Artikeln behandlar användningen av dystopisk litteratur för ungdomar i engelskämnet i Norge och 
kopplar detta till det tvärvetenskapliga temat demokrati och medborgarskap. Detta tema är centralt 
i den nyligen reviderade läroplanen i Norge och är en viktig del av skolans mandat – utbildning 
måste säkerställa att eleverna är redo att delta i ett demokratiskt samhälle med kunskap, färdigheter 
och kritiskt tänkande när de har avslutat gymnasiet. När man arbetar med litteratur på detta sätt är 
det möjligt att integrera kompetens och bildning i klassrummet: specifik kunskap och 
kompetensutveckling kopplas till en värdebaserad utbildning som syftar till att hjälpa studenter i 
deras individuella utveckling. 
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INTRODUCTION 
Debates about the purpose of the humanities re-emerge at irregular intervals. In Norway, one recent 
example is the white paper addressing the situation of the humanities, which “discusses how the 
potential of the humanities may be unleashed in order to meet the major challenges of our time – in 
business, in cultural life, in schools and in other important areas of society” (Kunnskaps-
departementet [KD], 2017). Furthermore, it aims to “contribute to greater mutual curiosity, 
exploration and proximity between the humanities and other subject areas and areas of society” (KD, 
2017). The white paper argues that the humanities continue to be important and emphasizes that 
new knowledge in these fields needs to be transferrable to other parts of society as well. 

The same set of arguments is used when examining literature’s role in the English subject in Norway. 
With the introduction of the curriculum Knowledge Promotion in 2006, the term “text” became more 
frequently used than “literature” in the subject curriculum, and this has continued in the latest 
version of the curriculum (Utdanningsdirektoratet [Udir], 2019a). The status of literature in the 
subject is that of one of several types of texts that the students are to read, understand, reflect on, 
and discuss. Furthermore, the curriculum emphasizes that texts are to assist in students’ 
development of overall competence in the subject: “By reflecting on, interpreting, and critically 
assessing different types of English-language texts, students are to develop language skills and 
knowledge about cultures and societies” (Udir, 2019a, p. 2, my translation). This means that 
literature in the English subject has to be taught in a manner that combines studies of texts with 
other elements of the subject, such as language learning and social studies. This is similar to the 
official view of the humanities in Norway as stated in the white paper mentioned above (KD, 2017). 
The humanities, such as literature, need to contribute towards the development of skills and 
knowledge in other areas as well. 

In this article, I argue that the literary genre contemporary dystopian fiction for young adults makes 
possible several affordances for teaching and learning when working towards the larger aims of the 
English subject and of Norwegian education in general. More specifically, the genre lends itself well 
to teaching the new interdisciplinary topic democracy and citizenship, which is meant to tie together 
competence in different subjects, raise students’ awareness about important challenges in society, 
and help students develop into well-adjusted citizens (KD, 2019). Research suggests that English 
teachers in Norway are well aware of the close link between literature, culture, and society (Lyngstad, 
2019, pp. 205-212), and when given the opportunity to read contemporary dystopian fiction for 
young adults, they clearly see this genre’s potential for teaching culture and society in the upper 
secondary classroom (Lyngstad, 2019, p. 240). However, this study also showed that some teachers 
had little experience teaching beyond textbooks and did not know where to start when choosing 
texts on their own and using them to reach the aims of the curriculum (Lyngstad, 2019, p. 195). 
Therefore, this article aims to provide reasoning and classroom suggestions for upper secondary 
English teachers who wish to use literature to address aims of the recently revised curriculum that 
relate to democracy and citizenship. 

In what follows, I elaborate on the Norwegian educational context, including the notions of Bildung 
and competence, as well as the interdisciplinary topic democracy and citizenship. Next, I examine 
critical writing on dystopian fiction to outline the genre’s potential for classroom use. Lastly, I 
explore how Malorie Blackman’s dystopian young adult novel Noughts & Crosses (2001/2017) can 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Marit Elise Lyngstad 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     1 3  

be taught in the upper secondary classroom in a manner that addresses democracy and citizenship 
by including aspects of both Bildung and competence. 

EDUCATIONAL CONTEXT 
In Norway, the curricula have recently been revised, and the changes are being implemented from 
the autumn of 2020 onwards. The documents governing education consist of two parts: the core 
curriculum (KD, 2019), which underpins everything that happens in primary and secondary school, 
and the subject curricula, including English (Udir, 2019a), which detail aims and assessment in the 
various subjects. Even though the core curriculum and the subject curricula govern different aspects 
of education, the Ministry of Education emphasizes that they should be used together in order to 
ensure that the broader aims of education are realized (KD, 2019, p. 3). Interestingly, these two types 
of curricula represent two educational traditions that are at play simultaneously in Norwegian 
education: the Bildung tradition is represented in both the previous (Telhaug, 2011) and the current 
core curriculum, while the subject curricula build on competence-based education (KD, 2016). 

Bildung 
The educational aim Bildung corresponds to the Norwegian term “dannelse”, which when translated 
directly into English means “education”, “edification”, or “liberal education” (Biesta, 2006, pp. 11-
12). In meaning, however, the term corresponds more closely to the German term Bildung, which is 
why there is consensus for employing it instead of the English translations (see e.g. Biesta, 2006; 
Standish, 2003). Bildung has traditionally been very important in Norwegian education. The main 
objective is a broad, liberal arts education which focuses on raising students to become citizens in a 
democratic society; this is done by working with “ideas about equality, individual autonomy and a 
communicative democracy” (Helskog, 2003, p. 19, my translation) in school. Additionally, self-
education or “self-transformation” (Løvlie & Standish, 2003, p. 5) is an important part of Bildung: 
Bildung cannot be learnt superficially, but rather has to be engaged with on a deep level. 
Furthermore, Bildung can also be viewed as focusing on that which is “equally valid for everyone 
everywhere”, and through centering education on that which is general, such as knowledge and 
values that should be shared by all members of a society, it can serve as “a uniting force or a common 
ground” (Biesta, 2003, pp. 64, 63). 

In Norwegian education, Bildung was inherent to the system prior to the 1990s, but only became 
explicitly present in formal documents with the reform in 1993 (Telhaug, 2011, p. 211). This reform 
introduced the core curriculum (Det kongelige kirke- utdannings- og forskningsdepartement 
[KUF], 1993), which remained unchanged until 2020, when the revised version took effect. The 
revised version addresses the purpose of education, core values, principles for education and all-
round development, and principles for the schools’ practice (KD, 2019). It states that “the pupils […] 
shall develop knowledge, skills and attitudes so that they can master their lives and can take part in 
working life and society” (KD, 2019, p. 5). This means that the core curriculum combines discussing 
the instrumental role of schools in turning students into productive members of the work force with 
a focus on schools’ role in developing students into autonomous individuals. Most of the space is 
devoted to discussing how education should aid students in becoming well-adjusted human beings 
and citizens, for instance by focusing on the values “human dignity”, “identity and cultural 
diversity”, “critical thinking and ethical awareness”, “the joy of creating, engagement and the urge 
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to explore”, “respect for nature and environmental awareness”, and “democracy and participation” 
(KD, 2019). These values represent an education that aims to aid the students in their self-
development – perfectly in line with the Norwegian Bildung tradition. 

Competences 
The national curriculum that was implemented from 2006 onwards, and which has been revised and 
updated recently, Knowledge Promotion, has kept the core curriculum in place, but changed the 
subject curricula radically. In Knowledge Promotion, the subject curricula are competence-focused, 
which in the Norwegian context is defined as such: 

Competence means to be able to acquire and use knowledge and skills to master challenges and solve tasks 
in familiar and unfamiliar contexts and situations. Competence includes understanding, the ability to 
reflect, and critical thinking (Udir, 2020a, my translation). 

This means that the current curriculum does not focus on knowledge as an aim in itself; the aim is 
rather that the students should be able to use their knowledge to solve tasks and master challenges. 
Furthermore, great emphasis is placed on assessment; the Norwegian Directorate for Education and 
Training provides detailed guidelines for teachers that explain how they can assess students’ work 
with the curriculum (Udir, 2020b). This focus on assessment can be seen to work against the broader 
aims of Bildung, as the overarching aims and values of education can be difficult to measure. There 
is, therefore, an inherent tension present in current educational policies and practices: how can 
teachers work towards the larger values and aims of Bildung in the core curriculum, while 
simultaneously developing students’ knowledge and skills in ways that allow their competence to be 
assessed? This tension is present not just in Norwegian education, but in most Western countries 
following the steadily increasing influence of the OECD’s educational tests and policy work (Sjøberg, 
2016). For example, Gert Biesta (2010) poses the question of whether schools are “indeed measuring 
what we value, or whether we are just measuring what we can easily measure and thus end up valuing 
what we (can) measure” (p. 13). This is a question which is highly relevant for the Norwegian 
Knowledge Promotion curriculum in general, and for the teaching of literature in particular. For this 
reason, this article has a twofold ambition: to suggest how literature education in the English subject 
can combine Bildung and competence, and exemplify how this can be done. 

Democracy and citizenship 
Compared to the previous core curriculum (KUF, 1993), one of the most important changes in the 
revised version is the introduction of three interdisciplinary topics: health and life skills, democracy 
and citizenship, and sustainability (KD, 2019). An explicit ambition is that two of these are included 
in the English subject curriculum, namely health and life skills and democracy and citizenship (Udir, 
2019a, p. 3). These interdisciplinary topics, as stipulated by the core curriculum, should “help the 
pupils to achieve understanding and to see connections across subjects” (KD, 2019, p. 15). They are 
therefore linked both to overarching concepts and values in the core curriculum and to specific 
knowledge and skills in the subjects. More specifically, the interdisciplinary topic democracy and 
citizenship aims to: 
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give the pupils knowledge and skills to face challenges in accordance with democratic principles. They shall 
understand dilemmas that arise when recognising both the preponderance of the majority and the rights of 
the minority. They shall train their ability to think critically, learn to deal with conflicts of opinion and 
respect disagreement. Through their work with the topic the pupils shall learn why democracy cannot be 
taken for granted and understand that it must be developed and maintained (KD, 2019, p. 16). 

Additionally, the revised English subject curriculum includes a section that attempts to make it clear 
how democracy and citizenship can be incorporated into the subject. It includes points such as 
“developing students’ understanding of the world” by “encountering different societies and 
cultures”, and “preventing prejudices from forming” (Udir, 2019a, p. 3, my translation). This section 
requires some decoding for its purpose and its possibilities to become clear. For instance, the 
curriculum does not say anything about how students should learn about the world, or which 
societies and cultures they should encounter. This means that it is largely up to the teachers to decide 
how to approach the topic. Furthermore, this paragraph emphasizes students’ own communication 
with others across the world, and if this is to be interpreted as direct two-way communication, it 
could be challenging in an educational context. However, if we believe that a student reading 
literature written by someone in a different culture is also communication (see e.g. Sell, 2007), then 
we open this interdisciplinary topic towards literature as well, for instance the genre dystopian 
literature. 

Arguably, curricula documents like the Norwegian core curriculum and English subject curriculum 
are utopian by nature. They provide lofty goals that teachers need to analyse, specify, and put into 
action in the classroom. Because these aims and values are very ambitious, they could be perceived 
as impossible to achieve completely – much like the utopia. As utopias and dystopias are closely 
linked, this forms the basis of one of the arguments why dystopian literature could be used to meet 
the aims of Norwegian curricula. In the next section, I elaborate further on the literary genre and 
discuss more arguments why dystopian literature is particularly suitable for working with the 
interdisciplinary topic democracy and citizenship. 

DYSTOPIAN LITERATURE 
In order to understand the literary genre dystopia, the genre utopia must first be addressed. The 
term utopia was coined by Thomas More, and his book with the same name (1516/2016) describes 
a fictional, ideal society which is very different from those at the time of publication. Utopia derives 
from Greek and means “no place”, but in contemporary, and especially popular, use, it is often 
conflated with eutopia, which means “good place” – hence, utopia means a good place that does not 
exist. A dystopia is the opposite of a utopia and means a “not good place” that does not exist. Both 
utopias and dystopias, then, are invented societies – one good, the other bad. However, the line 
between literary utopias and dystopias is frequently blurred (Basu, Broad, & Hintz, 2013; Gottlieb, 
2001). In many dystopian novels, the purpose has been to create a utopian society, but due to what 
it takes to develop and maintain such a society, it often becomes a dystopia instead. This means that 
utopia and dystopia are not simple and clear opposites, but rather linked concepts that point at 
different sides of societies, including different perspectives within those societies. 

In the literary genre dystopia, “society” is a central concept. According to Carrie Hintz and Elaine 
Ostry (2003), dystopian literature must include “an awareness of social organization” (p. 4) in order 
to belong to the genre. This can mean detailing governmental structures of oppression, such as in 
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George Orwell’s 1984 (1949/2008) and Margaret Atwood’s The handmaid’s tale (1985), but it can 
also mean showing what happens when social organization as we know it collapses, like in Cormac 
McCarthy’s The road (2006). Society is also emphasized by Gregory Claeys and Lyman T. Sargent 
(1999), who argue that dystopian – and utopian – literature is “the imaginative projection of a society 
that is substantially different from the one in which the author lives” (p. 1). M. H. Abrams (2005) 
emphasizes the link between our own societies and those found in the dystopias, as these works 
portray the “disastrous future culmination” of “ominous tendencies of our present social, political, 
and technological order” (p. 337). 

The remainder of this article focuses on a sub-genre of dystopian literature, namely contemporary 
dystopian fiction for young adults. The current wave of this genre began with the publication of 
Suzanne Collins’s The hunger games series (2008, 2009, 2010), which became an immediate, 
commercial success. Numerous dystopian novels, book series, TV series, and films have followed in 
the wake of Collins’s books, both in English and in Norwegian (as well as several other languages). 
It is important to note that some central works in the genre were published before The hunger games, 
such as Malorie Blackman’s Noughts & Crosses (2001/2017), M. T. Anderson’s Feed (2002), Julie 
Bertagna’s Exodus (2002), and Scott Westerfeld’s Uglies (2005). This means that the genre did not 
suddenly spring into existence with Collins’s books, but that it was the popularity of her books and 
the many that followed which led to the identification of the growing trend. 

Here, literature written after the year 2000 is what is meant when discussing contemporary dystopian 
fiction for young adults. What many of these books have in common is that they use as their starting 
point an aspect of contemporary society, be it racial discrimination in Noughts & Crosses 
(2001/2017), technological advances in Feed (2002), climate change in Exodus (2002), or unrealistic 
beauty standards in Uglies (2005). Furthermore, dystopian novels detail how these societies are 
structured, which makes up important parts of the narrative. Sometimes the perspectives found in 
the narratives are those of the privileged in these societies, but more often than not, we follow the 
less fortunate in their struggles for a better life. The protagonists are always teenagers or young 
adults, which is part of the reason why these books are labelled as “young adult” and marketed 
mainly towards this age group, which is usually considered to be 12–18-year-olds (Hill, 2014, p. 3). 

Research on contemporary dystopian fiction for young adults 
In critical writing on contemporary dystopian fiction for young adults, three main features are often 
emphasized. Firstly, the genre addresses “pressing global concerns” (Basu et al., 2013, p. 1), which 
includes “liberty and self-determination, environmental destruction and looming catastrophe, 
questions of identity, and the increasingly fragile boundaries between technology and the self” (Basu 
et al., 2013, p. 1), as well as conformity and the dangers it can pose for individuals (Hintz & Ostry, 
2003, p. 7). This means that many young adult dystopias engage with and are critical towards 
important issues and trends in contemporary society, which makes them highly relevant for 
commenting on and understanding society. Secondly, many young adult dystopias are clearer in 
their message than their adult counterparts. Basu et al. (2013) argue that, 

one of the strongest sources of appeal for young adult dystopias […] is the unequivocal clarity of their 
message […] this blatant didacticism signals to readers the problem with society while offering something 
like a training manual on how to overcome the dilemma, reverse the damage, and start anew (p. 5). 
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This means that the messages and morals are often more clearly conveyed, and the young characters 
are active participants in attempting to change their flawed societies. Quite often, but not always, 
they succeed (at least partially), which makes young adult dystopias more hopeful than dystopias for 
adults (Basu et al., 2013, pp. 2-3). Thirdly, dystopias tend to be narrated or focalized through young 
characters who “attempt to recreate the worlds in which they live, making their societies more 
egalitarian, more progressive, and, ultimately, more free” (Day, Green-Barteet, & Montz, 2014, p. 3); 
a result of them experiencing being powerless in one respect or another in their societies. These 
narratives often focus on marginalised groups in society and those who are oppressed or 
discriminated against because of their gender, race, sexuality, or class. Therefore, Hintz and Ostry 
(2003) argue that young readers can “see inequality in their own communities and countries” (p. 8) 
when being exposed to these types of texts. 

Scholarly approaches to dystopian literature in the classroom have mainly focused on the genre’s 
potential for linking work with literature with aspects of social studies. All three traits of 
contemporary dystopian fiction for young adults that were mentioned above are relevant when 
exploring such issues. One example is the book Teaching towards democracy with postmodern and 
popular culture texts (Paugh, Kress, & Lake, 2014), which focuses on critical literacy. The editors 
argue in the very first sentence of the introduction that the book is “designed to encourage teachers 
and their students to identify voices relegated to the margins of society, and through literacy, to 
creatively negotiate visibility and power for those voices within the social discourse” (2014, p. 1). 
Two of the chapters in the book point at the potential that contemporary dystopian literature for 
young adults has to encourage social action (Marshall, 2014; Simmons, 2014). In other scholarly 
works, dystopian literature is presented as particularly apt for “promoting political awareness and 
fostering trans- and intercultural competences” (Matz, 2015, p. 264), for exploring consumerism in 
contemporary society (Wilkinson, 2010), and for helping students understand and take action in the 
world around them (Hill, 2012). In the Norwegian context, one doctoral dissertation addresses the 
classroom potential of the genre in an empirical study of upper secondary English teachers 
(Lyngstad, 2019), and a few studies have focused on understanding and interpreting dystopian texts, 
as well as discussing dystopian literature’s role in youth culture in non-academic journals and 
newspapers (Aalstad, 2014; Mørk, 2011; Nilsen, 2015). 

This article builds on two of the studies above that suggest specific ways of working with 
contemporary dystopian literature for young adults in the classroom (Marshall, 2014; Simmons, 
2014). The article links these studies’ focus on social action to the understanding of democracy and 
citizenship that is required in Norwegian education. This is done through the use of the novel 
Noughts & Crosses (Blackman, 2001/2017), which has not been addressed in this manner before. 
Furthermore, the remaining part of this article combines the discussion of the classroom potential 
of contemporary dystopian fiction for young adults with the educational notions of Bildung and 
competence that are essential components of Norwegian curricula. 
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USING CONTEMPORARY DYSTOPIAN YOUNG 
ADULT LITERATURE TO TEACH DEMOCRACY AND 
CITIZENSHIP 
In this section, I examine why and how contemporary young adult dystopias could be used to teach 
the interdisciplinary topic democracy and citizenship. In what follows, I link four features of the 
genre to the Norwegian educational context and show how teachers can work with one specific 
young adult dystopia, Malorie Blackman’s Noughts & Crosses, in the English subject to address these 
features in a manner that combines Bildung and competence. 

Firstly, as discussed earlier, one of the most important traits of dystopian literature is its focus on 
how societies are organized. Working with these fictional societies, in which oppression and lack of 
democracy are prevalent, could help students “learn why democracy cannot be taken for granted 
and understand that it must be developed and maintained” (KD, 2019, p. 16), which is one of the 
aims of the core curriculum. 

Secondly, dystopian narratives are often told from the perspective of marginalised groups or 
minorities. There may be oppressive mechanisms in use that the fictional societies’ governments are 
not trying to change; rather, they encourage the continued marginalisation of certain groups because 
the marginalised groups help keep the governments wealthy and in power. Reading about and seeing 
the perspectives of these people could help students understand why “a democratic state also protects 
indigenous peoples and minorities” and help students “develop awareness of minority and majority 
perspectives” (KD, 2019, p. 10), which are central points in the core curriculum. 

Thirdly, the genre’s continued relevance in today’s somewhat chaotic political situation speaks 
volumes for its potential for classroom use: the Trump Presidency in the US, in particular, has caused 
commentators, journalists, and academics to point at parallels between dystopian literature and the 
present. For example, in January 2017, after Donald Trump’s inauguration as President of the United 
States, George Orwell’s classic dystopia 1984 rose to the top of Amazon’s list of best-selling books, 
leading the publishers to order reprints of the novel (de Freytas-Tamura, 2017). Concepts like 
“alternative facts”, from the Trump administration, and “doublethink”, from Orwell’s novel, are 
quite similar, and this has been pointed out by, among others, the British newspaper The Guardian, 
which ran an article called “Welcome to dystopia – George Orwell experts on Donald Trump” 
(Seaton, Crook, & Taylor, 2017). This link between the contemporary political reality and dystopian 
fiction makes dystopias highly relevant for the classroom. Dystopias can be a useful lens through 
which students can explore their own society in order to try to make sense of it – just like 
commentators, journalists, and academics are also currently trying to do. 

All three arguments discussed above are linked to dystopias using as their starting points “ominous 
tendencies” (Abrams, 2005, p. 337) in contemporary society, and then playing out the possible 
consequences of allowing these developments to continue. By examining what these tendencies 
entail, students could get the opportunity to view their own society critically and to identify possible 
flaws in it. Thus, dystopias can encourage students to consider, become aware of, and, perhaps, 
attempt to do something about these developments. Therefore, I argue that using dystopian 
literature in the upper secondary classroom could address both the core curriculum’s concern with 
“critical thinking and ethical awareness” and its stipulation that schools should “stimulate the pupils 
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to become active citizens, and give them the competence to participate in developing democracy in 
Norway” (KD, 2019, pp. 8, 16). 

The fourth and last argument is the popularity of dystopian fiction among teenagers. During the last 
decade or so, there has been a steady supply – and a steady demand – for dystopias, both on page 
and on screen. Crag Hill (2012) explains this popularity by claiming that “dystopian novels 
champion free will, teenaged protagonists creating change in their lives when adults have failed to 
make a difference” (p. 113). Today, many children and teenagers in several countries, especially in 
the West, engage very actively in the climate debate, by for instance staging school strikes and climate 
demonstrations every Friday. This is perhaps the best example in contemporary society of young 
people attempting to create change where adults have failed. Therefore, it is unsurprising that 
teenagers find narratives appealing, in which young characters, much like themselves, affect the 
societies in which they live for the better. The popularity and relevance of the genre could in turn 
mean that students engage with the texts when encountering them in school, and in order to work 
profoundly with a topic like democracy and citizenship, student engagement is crucial. 

The arguments presented in this section can all be linked to Bildung: the first three, by focusing on 
the organization of fictional societies, marginalised groups, and links to contemporary political 
situations, address the importance of “equality, individual autonomy and a communicative 
democracy” (Helskog, 2003, p. 19, my translation), which are important tenets of Bildung in the 
Norwegian context. The fourth argument, which focuses on the popularity of the genre and students’ 
potential engagement with it, highlights the potential for deep interaction with texts in the classroom 
which can lay the foundation for what Løvlie and Standish (2003) argue is another important aspect 
of Bildung, namely “self-transformation” (p. 5). Contemporary young adult dystopian literature can 
also be used to promote specific competences in the English classroom – this will be discussed in 
more detail later in the article. 

Malorie Blackman’s Noughts & Crosses 
Malorie Blackman’s Noughts & Crosses (2001/2017) is set in a society that greatly resembles modern-
day Britain, with one major difference: centuries earlier, white Europeans did not colonize other 
parts of the world and enslave the people living there.1 Instead, black people called the Crosses 
colonized other countries and enslaved the white people called the Noughts. At the time in which 
the novel is set, Noughts are no longer slaves, but they are segregated from the Crosses. This 
segregation is reminiscent of the Jim Crow era in the USA, which was the system of institutionalized 
racist laws lasting from the end of the Civil War until the 1950s (Mæhlum, 2020). Noughts and 
Crosses have mostly separate schools, hospitals, and neighbourhoods, and most of the people in 
positions of power, such as politics, law enforcement, courts, media, academia, and business, are 
Crosses. A terrorist organization called the Liberation Militia, consisting of Noughts, uses violence 
to fight against the Crosses – much like the IRA did during the Troubles in Northern Ireland 
(Mustad, Tvedt, & Julsrud, 2019). The abuse of power on the side of the Crosses and the use of 
violence on the side of the Noughts mean that the political climate grows ever harsher as the events 
of the novel unfold, and those that seek to improve the society by working peacefully for racial 
equality are outnumbered and not taken seriously. 
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The protagonists in Blackman’s novel are two teenagers: Sephy, a Cross girl, and Callum, a Nought 
boy. The two have been best friends since they were children, but they have had to keep their 
friendship secret for years. A love affair gradually develops between them, but a relationship between 
a Nought and a Cross cannot end well in their world: Callum ends up being executed after he is 
convicted of being involved with the Liberation Militia and kidnapping Sephy. This means that 
Noughts & Crosses ends on a bleak note: society has not changed substantially as a result of Callum 
and Sephy’s actions. However, as this is only the first book of a longer series, the end of the first book 
does not equal the end of the narrative, and there are hints at the end of the book which suggest that 
Sephy and Callum’s tragic story had some impact on their society. 

My point of departure when explaining how and why Noughts & Crosses is suitable for working with 
the interdisciplinary topic democracy and citizenship in upper secondary school is that the novel’s 
fictional universe is very similar to societies and situations that are part of our Western world’s past 
and present. And yet, because the roles of the races are reversed, the novel is still very different from 
historical and contemporary events. The novel displays the systematic racism at work on all levels of 
both ours and the fictional society – from how most positions of power are occupied by Crosses to 
how plasters labelled as “skin-coloured” only exist in the colour of the dominant race (Blackman, 
2001/2017, pp. 67-68). Furthermore, it shows how marginalisation can lead oppressed people to 
violence: Callum loses both his sister and his father during the course of the narrative, and when he 
is kicked out of school for merely being related to his terrorist father, he turns to terrorism himself. 
The novel does not make excuses for violence, but rather examines what lack of equality and real 
democracy can lead to: when people have nowhere to turn for help and no hopes of a better future, 
they become desperate. Importantly, the novel focuses on the structures in society that encourage 
racism and marginalisation, and, because of that, also lead to terrorism. 

When working with Noughts & Crosses in the classroom, one advantage is that the story exists in 
several different formats, which makes it adaptable to different types of students. Malorie 
Blackman’s novel is over 400 pages long, which might be too overwhelming for some upper 
secondary school students (Lyngstad, 2019, p. 175). However, the book has been adapted into a 
graphic novel (Edginton, Aggs, & Blackman, 2015) and a graded reader (Blackman & Holmes, 2011), 
which could make the story accessible to a broader range of English learners. Furthermore, it has 
been adapted into a play, and it is possible to acquire the script if one wishes to use drama to work 
with the story (Blackman & Cooke, 2008). Lastly, a television series based on Noughts & Crosses 
recently aired on BBC (Holmes & Adom, 2020). Although this series takes longer steps away from 
Blackman’s original novel than the other adaptations mentioned above, it is an interesting audio-
visual take on the story that could also be used in the classroom. These adaptations not only add to 
the educational value of the text, as they make it possible to adapt and use it in different manners 
and with different types of students, but they also attest to the resilience and quality of Blackman’s 
original work. Unfortunately, racism and terrorism, which are the two main topics addressed, are 
still part of contemporary society. That is probably why Noughts & Crosses, which was first published 
almost twenty years ago, is being reinterpreted and retold in various formats, and this means that it 
is also still relevant in schools. 
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Teaching Noughts & Crosses: suggestions for the classroom 
When teaching democracy and citizenship through Noughts & Crosses, it is important to help 
students see links to the world in which we live. That way, teaching can promote both Bildung and 
competence as expressed in the Norwegian core and subject curricula. In this section, I provide three 
suggested tasks that outline how this could be done in upper secondary schools. 

An introductory task when working with Noughts & Crosses could be to look closely at one of the 
history lessons in the novel (Blackman, 2001/2017, pp. 127-132). Here, the teacher, who is a Cross, 
asks the class to name inventors, scientists, and explorers. Then, the teacher asks the class to explain 
what these pioneers have in common, and no one is able to give the correct answer other than 
Callum, who points out that they were all Crosses. The teacher then responds: “Throughout history 
[…] we have been the dominant race on Earth. We have been the explorers, the ones to move entire 
backward civilizations onwards” (Blackman, 2001/2017, pp. 127-131). Callum then counters that 
there are Noughts who have made significant contributions – and mentions Robert E. Peary – who 
in our world is a famous European-American explorer who claimed to have been first to reach the 
North Pole. Peary is completely unknown to the Cross teacher, though, and Callum is accused of 
spreading lies about Nought scientists and inventors who, according to the teacher, do not exist. 
After reading closely these pages from the novel, the students could discuss whether they have heard 
of these Nought and Cross pioneers mentioned here before – and look them up if they have not. An 
interesting addition here is Blackman’s Author’s note at the end of the novel where she explains that 
this scene parallels her own experience in school: she writes that all the pioneers mentioned in this 
history lesson are real, but that she only learned about Robert E. Peary, who is white, when she went 
to school (Blackman, 2001/2017, p. 438). This could lead to an interesting discussion concerning 
who writes history and who receives recognition for achievements, and whether it is possible, if you 
never hear about or see great achievements by someone who is like you, to believe that you can 
achieve something great as well. In this way, Noughts & Crosses can become a text that promotes 
critical literacy, since it makes “students move their examinations beyond the personal and to 
challenge ideas that they may have previously accepted as the status quo” (Marshall, 2014, p. 137). 
Such a discussion would also address aspects of identity and cultural diversity in addition to 
democracy and citizenship from the core curriculum (KD, 2019, pp. 7-8 and 16), and it has the 
potential to help students develop an “understanding of the world as being dependent on culture” 
and “prevent prejudices from forming”, which is stated in the English subject curriculum (Udir, 
2019a, p. 3, my translation). 

Building on the history lesson task, the students could work together in pairs or groups and create 
lists of all the ways in which Callum in particular and the Noughts in general are mistreated or 
discriminated against in the novel. Then, they can try to locate similar cases of discrimination in our 
world – both past and present. Some aspects that could be included are slavery, segregation 
(especially in schools), Crosses dominating government positions, Noughts continually being 
vilified in popular culture, mixed-race couples being beaten up, and Noughts struggling to find 
employment other than menial, low-paid labour. Both this task and the history lesson task require 
that the teacher highlights the ways in which the book invites comparison between the fictional 
society and contemporary society as well as the society at the time in which the book was written. 
Tasks such as these will help raise awareness and “encourage students to assess their world”, which 
in turn might make them “take action against the social problems they observe” (Simmons, 2014, p. 
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80). Furthermore, activities like these two could be relevant for both the core curriculum and the 
subject curriculum in English: the former due to the stated importance of education focusing on 
how “a democratic society is based on the idea that all citizens have equal rights and opportunities 
to participate in the decision-making processes” (KD, 2019, p. 10), and the latter due to competence 
aims such as students being able to “explore and reflect on diversity and social issues in the English-
speaking world based on historical contexts” after completing their compulsory English course in 
upper secondary school (Udir, 2019a, pp. 7 and 9). By linking what happens in the novel to what has 
actually happened in our world, students should be able to reflect on diversity and social issues, like 
the competence aim states. Students should also be able to see the importance of equality as a 
cornerstone of democracy, which is a value promoted in the core curriculum. 

The third task asks students to describe what the society in Noughts & Crosses would be like if it were 
a real democracy where the rights of Noughts were protected. In particular, how would Callum and 
his family’s lives be different? This task could be used as a continuation of the previous task that 
required students to list the ways in which Noughts are being discriminated against – particularly if 
the previous task is conducted while the students are reading the book, and this task is conducted 
after the students have finished the book. In order to make sure that the students are able to answer 
this task, the teacher should provide them with resources that explain the features of a democracy, 
as this would give the students sensible starting points for creating a democratic society within the 
Noughts & Crosses universe. This task would entail students having to say something about issues 
highlighted in the core curriculum, including “the relationship between democracy and key human 
rights, such as freedom of speech, the right to vote and freedom of association” (KD, 2019, p. 16), as 
these are among the things missing in Noughts & Crosses. Such a task would also allow students to 
develop competence, as they would “use knowledge and skills to master challenges and solve tasks 
in […] unfamiliar contexts and situations” (Udir, 2020a, my translation) – since the society they will 
be describing does not exist, this can be defined as an “unfamiliar context”. The task will require that 
they understand what a democracy is, reflect on why the society in Noughts & Crosses is not a 
democracy, and think critically about what would have to be changed in order for that society to 
become a democracy – all parts of what competence is defined as in the Norwegian context (Udir, 
2020a). 

In order to ensure that students possess sufficient cultural and historical knowledge to solve the tasks 
above, it could be beneficial to enter into an interdisciplinary project with another subject, such as 
Social Studies. The Social Studies curriculum for upper secondary school includes several 
competence aims that are central when working with Noughts & Crosses: it states specifically that 
students should look into the issue of racism, be able to “reflect on what it means to be a citizen”, 
and “assess how power affects individuals and societies” (Udir, 2019b, my translation). By learning 
about relevant historical events and contexts such as the Jim Crow era in the USA and the Troubles 
in Northern Ireland and linking these to present-day society, students could meet objectives of both 
English and Social Studies and develop in-depth knowledge of the issues in question. Such 
collaboration between subjects is encouraged in the revised curriculum, particularly through work 
with the interdisciplinary topics – in this case, the topic democracy and citizenship (KD, 2019). 

In addition to my suggested tasks, there are, of course, numerous other ways of working with 
Noughts & Crosses in the classroom. Regardless of the teacher’s choice of approach, though, it is 
crucial that tasks are open-ended when working with the aims of the core curriculum that seek to 
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develop students’ values. When engaging with open-ended tasks, students are required to think 
more deeply, which in turn can affect them in the manner necessary if values are to be developed 
and/or changed. Furthermore, Marshall (2014) encourages use of contemporary dystopian fiction 
for young adults in a full class and not just as independent reading because “teacher-led integration, 
replete with in-depth and nuanced study – can open up these texts for deeper analysis than the 
typical secondary student might manage on her/his own” (p. 141). The in-depth understanding and 
analysis that are necessary for critical literacy as suggested by Marshall (2014) are also closely linked 
to developing competence as defined by the Norwegian curriculum, which is related to 
“understanding, the ability to reflect, and critical thinking” (Udir, 2020a, my translation). 

CONCLUSION 
In this article, I have argued that using contemporary young adult dystopian literature in the English 
subject classroom can be viewed as an attempt to integrate competence and Bildung. This means 
linking specific knowledge and development of skills as expressed in the subject curriculum’s 
competence aims with the value-based education outlined in the core curriculum, which aims at 
aiding students’ formation as individuals and citizens. Since dystopian literature encourages 
students to critically examine their own society while reading about a fictional world, it is a genre 
that is well-suited for addressing the interdisciplinary topic democracy and citizenship in upper 
secondary school, exemplified here through Malorie Blackman’s Noughts & Crosses (2001/2017). 
This topic is central in Norwegian education because of the overarching goal of schools to educate 
knowledgeable, skilled citizens who can be active participants in a democratic society – this article 
thus provides suggestions for how literature can aid in that important process. 
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Klimatkrisen i klassrummet: 
Reflektioner kring användning av 
litteratur i undervisning om hållbar 
utveckling 

Ulrika Andersson Hval & Celia Aijmer Rydsjö 

ABSTRACT  

This study shows how climate fiction can offer pedagogical opportunities for encouraging student 
agency as well as open up constructive discussions about the future in relation to social change and 
climate justice. In order to test a practical opportunity for such a productive conversation, and to 
draw out its didactic implications, Swedish teacher trainee students were asked to participate in a 
group discussion on how climate fiction may be used in the teaching of sustainability in upper 
secondary school. Specifically, they were requested to contribute to the framing and organization of 
the discussion of a work of climate fiction, The Marrow Thieves by Cherie Dimaline, but they were 
also asked to reflect on social dimensions of teaching about the climate crisis, such as climate 
psychology, democracy issues, equality and existential questions. Drawing on the students’ 
discernments in the discussion, the study finds that insights from climate psychology concerning 
the importance of problem-focused and meaning-focused coping strategies to handle negative 
emotions such as worry, fear and hopelessness are relevant for literature didactics.  

Keywords: climate fiction, education for sustainable development (ESD), climate psychology, 
literature didactics, teacher education 
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INLEDNING 
Skönlitteratur för unga som tar upp klimatförändringar kan ofta rymma en tematik som spänner 
över lokala och globala livsvillkor, samhällsfrågor och existentiella funderingar och har därför stor 
potential att användas i undervisning. Klimatet är också en mycket högt prioriterad samhällsfråga 
bland unga, och enligt den undersökning FN:s utvecklingsprogram (UNDP) genomfört i samarbete 
med Oxford University i 37 länder ansåg så många som 70 procent av de tillfrågade ungdomarna 
under 18 år att klimatkrisen utgör ett globalt nödläge (Flynn et al., 2021, s. 56). Detta avspeglas också 
i det kollektiva engagemang som växt fram bland ungdomar under de senaste åren i form av de 
skolstrejker som snabbt började sprida sig över världen under 2018 och 2019. Mot denna bakgrund 
är det viktigt att blivande ämneslärare ges möjlighet att reflektera didaktiskt över hur de i sin 
kommande yrkesutövning kan arbeta med skönlitteratur som på olika sätt förhåller sig till skiftande 
förutsättningar för människors liv på jorden. Detta motiveras även av att hållbar utveckling enligt 
läroplanen är en viktig del av gymnasieskolans uppdrag:   

Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra 
skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala mil-
jöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. (Skolverket, 2011, s.3) 

I den här studien står den typen av arbete i centrum, hur det skulle kunna se ut, vilka möjligheter 
det kan erbjuda och vilka utmaningar det kan innebära. Studien har ett tvåfaldigt syfte. För det första 
vill den utgöra ett exempel på hur lärarutbildares egen undervisningspraktik kan leda till en nöd-
vändig reflektion över de litteraturdidaktiska frågorna ”vad?” och ”hur?” i relation till ämnen som 
kan uppfattas som svåra, till exempel klimatfrågan. För det andra vill den ge exempel på och disku-
tera vad sådana reflektioner kan resultera i då klimatperspektivet införlivas i en kurs i 
ungdomslitteratur riktad till blivande ämneslärare i engelska. Vi har i det syftet använt en modell 
utifrån förhållningssättet kooperativt lärande (Fohlin et al., 2017; Gillies, 2007; Johnson & Johnson, 
2009), genom vilken lärarstudenters perspektiv på och erfarenhet av undervisning om hållbar 
utveckling kan inhämtas, förvaltas och resultera i konkreta didaktiska undervisningsförslag. Därmed 
är förhoppningen att studien som helhet ska kunna bidra med praktiska exempel på hur skönlitte-
ratur kan föras in i engelskämnets litteraturundervisning med hjälp av så kallad klimatfiktion, såväl 
inom lärarutbildningen som i lärarstudenternas framtida yrkespraktik. Detta kan i förlängningen 
möjliggöra att en fördjupad förståelse av klimatfrågans komplexitet och relevans kan utforskas även 
inom humaniora. 

Studien inleds med ett litteraturdidaktiskt resonemang som handlar om texter som behandlar svåra 
ämnen och lärarstudenternas ambivalens inför dessa. Därefter presenteras fältet klimatpsykologi 
och hur insikter därifrån på olika sätt kan belysa studenternas ambivalens. Detta följs av två avsnitt 
om didaktisk forskning om undervisning om hållbarhet och klimatfrågor. Slutligen redogörs för en 
mindre undersökning om hur lärarstudenter ser dels på sin framtida roll relaterad till skolans upp-
drag som rör hållbar utveckling, dels på skönlitteraturens potential i detta sammanhang. Denna 
undersökning genomfördes inom ramen för ordinarie undervisning i kursen ”Youth Narratives” i 
ämneslärarprogrammet och baseras på ett lärarlett gruppsamtal där studenterna diskuterar Cherie 
Dimalines ungdomsroman The Marrow Thieves (2017), inom genren klimatfiktion. Även om grupp-
samtalet inte resulterade i några entydiga svar – vilket inte heller var vår ambition – gav det upphov 
till många reflektioner över skönlitteraturens samhällsrelevans och didaktiska möjligheter. Dessa 
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visar i sin tur hur undervisning om hållbar utveckling och klimatpsykologi hänger samman med 
centrala frågor inom litteraturdidaktiken som handlar om relationen mellan skönlitterär text och 
läsarens upplevda verklighet. 

BAKGRUND  
En av utgångspunkterna för den undersökning vi genomförde med studenterna hade aktualiserats i 
vår egen undervisningspraktik som lärarutbildare där vi noterat en viss ambivalens i studenternas 
syn på skönlitteraturens roll i klassrummet. Å ena sidan har de ofta gett uttryck för en stor tilltro till 
att använda skönlitterära texter för att ta upp viktiga frågor. Å andra sidan finns, som vi uppfattat 
det, ett tydligt motstånd mot texter med teman som ses som alltför pessimistiska, kontroversiella 
eller potentiellt konfliktskapande. Detta gäller inte endast texter som på olika sätt tar upp dystopiska 
konsekvenser av snabbt skiftande klimatförutsättningar, utan liknande resonemang har framförts 
även i förhållande till skönlitteratur som kretsar kring personliga eller känsliga ämnen.  

Studenternas ambivalens inför att använda skönlitteratur om kontroversiella ämnen kan ses i ljuset 
av debatten om så kallade triggervarningar. Sådana varningar är tänkta att ge läsaren möjlighet att 
undvika texter som av personliga skäl kan utlösa obehag. Idén om triggervarningar är ursprungligen 
ett amerikanskt fenomen som gjorde entré i den svenska debatten under 2015, då det i hög grad 
bemöttes med skepsis men även presenterades som ett ”nyord” av Språkrådet (Institutet för språk 
och folkminnen, Språkrådet, 2015). Begreppet triggervarning förekommer mer sällan i dagens 
debatt, men vi upplever att studenterna allt oftare har förväntningar på att litteratur som används i 
undervisningssammanhang inte ska upplevas som känslomässigt besvärande. Även om impulsen att 
styra bort från vissa kontroversiella ämnen kan vara förståelig hos en enskild läsare, kan undvikandet 
som generell hållning kopplas till en litteratursyn som är problematisk ur ett didaktiskt perspektiv. 
I en studie av ämneslärarstudenters förståelse av olika textuniversum har Anette Svensson visat att 
det finns ett antal kunskapströsklar i arbetet med berättelse- och litteraturanalys som de blivande 
lärarna behöver komma över för att kunna ”röra sig bortom jämförelse och värdering” och istället 
låta berättelsen öppna upp för analys av ”moraliska och etiska dilemman” (2020, s. 126-136).  En 
god läs- och analysförmåga förutsätter att man kan skifta sin läsförståelse från inlevelse och identi-
fikation med karaktärer till en mer kritisk utifrånblick, vilket även Janice Bland påpekar i en 
undersökning av hur ungdomar kan utmanas i sina läsval i skolan (2018, s. 9). Hantering av rädsla, 
motstånd, olust och olikheter kräver förmåga till perspektivskiften – en viktig egenskap även i utom-
litterära sammanhang. När det gäller klimatfrågan mer specifikt ser vi det som föga konstruktivt att 
som svar på ungdomars oro inför framtiden undvika ämnet i undervisningen. Detta skulle kunna 
riskera att förstärka deras känslor av hopplöshet eller upplevda generationsmotsättningar. 

Men hellre än att avfärda lärarstudenternas invändningar mot att låta ungdomar möta en alltför 
osäker, komplex och stundom skrämmande verklighet, har vi valt att använda deras reservationer 
som en utgångspunkt för att fördjupa den allmänna diskussionen kring skönlitteraturens möjlig-
heter i förhållande till de utmaningar som klimatförändringarna oundvikligen ställer oss inför. 
Dystra framtidsutsikter och skrämsel är, enligt vårt sätt att se, knappast en produktiv ingång till ökad 
medvetenhet om hållbarhetsfrågor, men gymnasieskolans uppgift kan inte heller vara att skydda 
ungdomar från en verklighet i förändring som av allt att döma kommer att påverka deras liv på ett 
genomgripande plan. Inte heller kan ansvaret skjutas över på naturvetenskapliga eller samhällsve-
tenskapliga ämnen. Tvärtom, menar Åsa Nilsson Skåve och Corina Löwe, har litteraturundervis-
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ningen en ”unik didaktisk potential” att erbjuda ”fördjupade kunskaper på hållbarhetsområdet 
genom tankeväckande estetiska upplevelser som på olika sätt bearbetas gemensamt” (2020, s 7-9).  
Genom att sätta det estetiska berättandet i centrum är humaniora därför väl rustat att överbrygga 
glappet mellan kunskap och personlig erfarenhet, vilket kan vara avgörande för att åstadkomma 
förändring.  

Trots att undervisning om hållbar utveckling framhålls i gymnasieskolans läroplan (2011), där ett 
övergripande mål är att eleverna ska kunna ”observera och analysera människans samspel med sin 
omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling” (s. 6), återspeglas detta inte uttryckligen i engels-
kans ämnesplan. Didaktiska perspektiv på hållbar utveckling är enligt vår erfarenhet inte heller ett 
självklart inslag inom lärarprogrammens ämnesdidaktik eller inom språkens litteraturundervisning 
på universitet och högskolor. Det finns därför stora möjligheter att fördjupa det humanistiska per-
spektivet inom undervisning om hållbar utveckling, inte minst inom ämnet engelska, eftersom det 
kan bredda och komplettera de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ingångarna.  

En vanlig användning av klimatfiktion i undervisning om hållbar utveckling är att den ges en instru-
mentell roll som illustration till ett hotfullt framtidsscenarium. Utöver att se klimatfiktion utifrån 
dess verklighetsanspråk som skildrare av dystopiska, men möjliga, framtidsscenarier vill vi i arbetet 
med Cherie Dimalines ungdomsroman The Marrow Thieves (2017)  beakta litterära analyser som 
framhåller berättelsers betydelse för olika attityder, perspektiv och synen på subjektiv agens i tex-
terna. Ett syfte med detta är, vill vi föreslå, att sådana ingångar ger möjlighet att göra en mer komplex 
analys av förhållandet mellan litteratur och samhälle som inbegriper människors självförståelse och 
deras uppfattning om sin påverkansförmåga. Som Nilsson Skåve och Löwe framhåller har skönlitte-
raturen möjligheten att ”röra sig över gränser” i skildringar av ”människans föreställningar kring 
såväl en hotad och hotande som en hoppingivande framtid” (2020, s. 8). Genom att fiktionen låter 
läsaren följa karaktärers utveckling i förhållande till olika miljöer och skeenden, synliggörs den per-
sonliga dimensionen av hållbarhetsfrågan och den placeras i en tydligare social och psykologisk 
kontext. Den personliga dimensionen tvingar på så sätt läsaren att förhålla sig till frågor och känslor 
som kan upplevas som svåra. Detta är en viktig aspekt som kan belysas med hjälp av insikter från 
den så kallade klimatpsykologin, ett framväxande forsknings- och verksamhetsfält som har kunnat 
visa att människor har svårt att ta till sig information som skapar känslor av rädsla, ångest och fru-
stration (Markowitz & Guckian, 2018, s. 38-41; Ojala, 2016, s. 76; Ortiz, 2019, s. 20-22). Om man vill 
uppnå hållbar förändring och insikt om klimatfrågor krävs därför en tydligare helhetssyn på kun-
skap som inbegriper inte bara alarmerande information, utan även förmåga till reflektion och ökad 
agens. Enligt vårt sätt att se skulle klimatpsykologin följaktligen kunna hjälpa till att överbrygga 
glappet mellan naturvetenskap och narrativitet.  

Klimatpsykologi  
För att bättre förstå de svårigheter som kan uppstå i undervisning kring klimatfrågan vill vi även 
lyfta fram förklaringsmodeller från det nämnda fältet klimatpsykologi. Flera studier inom området 
har pekat på att svårigheterna att närma sig klimatfrågan beror på att klimathotet både är abstrakt 
och samtidigt överväldigande (Kramming 2017, s. 170-175; Markowitz & Guckian, 2018, s. 38-41; 
Ojala, 2016, s. 76). Trots kunskapsläget kring de omfattande konsekvenserna av klimatförändring-
arna har därför själva frågans magnitud ibland verkat fungera som ett hinder för att mobilisera ett 
tillräckligt engagemang snarare än som en motiverande faktor. Den inneboende komplexiteten gör 
att klimatfrågan uppfattas som avlägsen och abstrakt i såväl tid och rum som i orsak och verkan. 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Ulrika Andersson Hval & Celia Aijmer Rydsjö 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     31  

Eftersom klimatfrågor inbegriper så många olika områden som måste samverka, såsom miljöveten-
skap, teknikutveckling, politisk och samhällelig organisation samt global rättvisa, har de ofta 
definierats som så kallade ”vilda problem” (”wicked problems”) vilka kännetecknas av att sakna 
entydiga och enkla lösningar (Kramming, 2017, s. 27-28). Denna problembild i kombination med 
kännedom om den allvarliga påverkan utsläppen har på jordens klimat skapar lätt känslor av rädsla, 
vanmakt och sorg. Människan måste på något sätt hantera sådana negativa känslor, men när givna 
lösningar saknas kan problemet framstå som övermäktigt vilket i sin tur försvårar ett konstruktivt 
förhållningssätt.  

Inom klimatpsykologin kan hantering av negativa känslor och stress i förhållanden till olika hot och 
risker förklaras i termer av copingstrategier, vilka huvudsakligen kan delas in i känslofokuserade 
eller problemfokuserade strategier (Lazarus & Folkman, 1984; Ojala & Bengtsson, 2019, s. 910). Med 
känslofokuserade strategier avses här tendensen att undvika negativa känslor genom till exempel 
flyktbeteenden, förnekelse, önsketänkande, eller att känslorna hanteras på ett passiviserande sätt, 
genom till exempel självanklagelser eller handlingsförlamande hopplöshet. Problemfokuserade stra-
tegier är i stället konfrontativa i förhållande till det hot som skapat stress och oro och inbegriper 
handlingsmönster som att lära sig mer om situationen, diskutera med andra eller göra upp planer – 
alltså att använda sin egen agens och meningsskapande förmåga på olika sätt. I förhållande till kli-
matkrisen uppstår ofta svårigheter med att använda problemfokuserade strategier eftersom 
orsakerna är mångfacetterade och svårgripbara, och lösningar på individnivå kan uppfattas som 
marginella i relation till det övergripande hotet. De negativa känslorna hanteras då i stället genom 
att exempelvis undvika nyheter om klimatkrisen, förneka dess betydelse, förlita sig på att ny teknik 
kommer att lösa problemen eller till och med att förtvivla inför möjligheten att vända utvecklingen. 
Enligt Ojala och Bengtsson (2019) är glappet mellan upplevelsen av hot och upplevelsen av agens i 
form av problem- och meningsfokuserade strategier särskilt stort i gruppen ungdomar och unga 
vuxna, då de känner större oro och pessimism inför framtiden än äldre grupper, samtidigt som de i 
högre grad upplever sig sakna möjligheter att påverka situationen och opinionen (s. 909; se även 
Ojala, 2016, s. 76). Den kognitiva dissonans, eller det glapp, som uppstår mellan insikten om lägets 
allvar och möjligheten att påverka innebär alltså att det är särskilt angeläget att stötta ungdomar att 
på olika sätt hitta copingstrategier som främjar meningsskapande processer som ger hopp och där 
deras agens tas till vara.  

Ungdomars förmåga att förhålla sig konstruktivt till möjligheten att påverka har också sociala 
dimensioner, eftersom studier inom klimatpsykologin visat att våra övertygelser och hur vi agerar 
utifrån dessa i hög grad beror på vår upplevelse av tillhörighet till olika grupper. Det är inte främst i 
förhållande till sina lärare som ungdomar formar sina attityder till och förståelse av klimatfrågan, 
utan i förhållande till vänner och familj. I en studie av Kari Marie Norgaard (2011) intervjuas ung-
domar i en norsk by som uppger att det inte anses “coolt” att ta världen på för stort allvar och att 
samhörighet med gruppen ofta väger tyngre än det abstrakta hotet från den långsamt krympande 
vintersäsongen i deras hemtrakt (s. 106-112). Som Bamberg, Rees och Schulte (2018) visat beror 
graden av klimatengagemang ofta på att “we show certain behaviors because we believe socially rel-
evant others expect such behaviors from us or because these behaviors help us demonstrate our 
membership in social groups. In turn, the social groups we belong to shape the way we see the world 
around us” (s. 187). Ojala och Bengtsson (2019) har gjort liknande observationer och framhåller att 
ungdomar formar sina attityder till klimatfrågan inte endast på individuell grund, utan i hög grad 
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utifrån sociala sammanhang så som kamratgrupper och familj (s. 929). Både undervisningen och 
kunskapen måste alltså förankras och ges mening inom kollektivet för att leda till engagemang. 

Elevers inställning till undervisning i hållbarhet  
Hur har då ungdomar reagerat på skolans undervisning i hållbarhet och hur kan det förstås utifrån 
klimatpsykologin? Vad man sett i undersökningar av hur gymnasieelever upplever denna typ av 
undervisning är att den sällan uppfattas som konstruktiv eller att den utgår från deras erfarenheter 
och funderingar. Kajsa Kramming (2017) har visat att gymnasieungdomarna i hennes undersökning 
snarare förmedlade att undervisning i hållbar utveckling i många fall sågs som antingen “föreskri-
vande och normativ”, med en moraliserande syn på vilket beteende som var ”rätt”, eller upplevdes 
som en ”domedagsprofetia”. I mötet med ett moraliserande synsätt upplevde ungdomarna ”makt-
löshet” och såg situationen som ”hopplös” när de ställdes inför frågan om vad de själva kunde göra 
för att förhindra skadlig miljöpåverkan och inte fann svaren (s. 135 och 186). 

 På samma sätt kan Ojala (2015) i sina undersökningar visa att ungdomar som upplevde att deras 
lärare gav en mörk och skrämmande bild av olika samhällsproblem och deras konsekvenser tende-
rade att i högre grad förneka eller bagatellisera klimatfrågan (s. 144). Förnekelsen skulle utifrån 
klimatpsykologins förklaringsmodell alltså kunna ses som en typ av försvar mot de negativa känslor 
och hopplöshet de upplevt att läraren förmedlat, om inte dessa känslor sedan behandlas på ett kon-
struktivt sätt i undervisningen. De lösningar på klimatkrisen som tas upp i skolans undervisning 
fokuserar enligt många elever främst på småskaliga åtgärder på individnivå, såsom konsumtions-
mönster, återvinning och liknande, medan de större perspektiven med diskussioner om 
samhällsförändringar eller framtidsfrågor getts mindre utrymme (Kramming, 2017, s. 50-51). 
Utöver detta saknas ofta koppling mellan naturvetenskapliga och etiska perspektiv vilket lyfts fram 
av eleverna i Hellströms (2020) studie av litteratursamtal med ungdomar utifrån pjäser med klimat-
tema (s. 56). En oförmåga hos lärare att bemöta svåra frågor och negativa tankar bland elever kan 
leda till att dessa får svårt att skapa agensdrivna problemfokuserade strategier och i stället försöker 
eliminera negativa känslor på olika sätt. Detta gäller inte endast klimatfrågan, utan studier har också 
visat att det finns en koppling mellan förnekelse av klimatfrågan och en tendens att mer generellt 
undvika negativa känslor (Jylhä, 2016, s. 31 och 63; Ojala & Bengtsson, 2019, s. 927).  

Undvikandet av svåra frågor och negativa känslor kan alltså i sig leda till att elever upplever sig hän-
visade till känslofokuserade copingstrategier för att hantera sin oro, rädsla eller ilska om dessa inte 
kan diskuteras och ges utrymme i klassrummet. En av våra utgångspunkter till undersökningen 
inom denna studie var som nämnts den ovilja och osäkerhet som en relativt stor andel av våra 
ämneslärarstudenter visade inför att arbeta med litteratur som behandlar svåra eller kontroversiella 
frågor, däribland klimatkrisen och potentiella dystopiska framtidsscenarier. Rädslan inför att 
bemöta negativa känslor och upplevelser kan dock gå ut över beredskapen och kompetensen att ta 
sig an viktiga sociala frågor. Därmed finns även risk att undervisningen bidrar till att elever inte ser 
sin egen agens som en källa till hopp, utan lägger problemet åt sidan som antingen olösligt eller 
oviktigt. Däremot, visar Ojala (2016), är förmågan att visa acceptans för negativa känslor, och öppna 
upp för diskussioner kring dessa, central för elevers benägenhet att själva engagera sig i olika klimat-
åtgärder på både individuell och kollektiv nivå, eftersom en klassrumspraktik som hjälper elever att 
möta och acceptera negativa känslor ökar deras känsla av agens och också står i positiv korrelation 
till ett mer konkret miljöengagemang (s. 79; se även Ojala & Bengtsson, 2019, s. 913).  
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Klimatpsykologi i klassrummet – didaktiska möjligheter 
Med klimatpsykologin som utgångspunkt kan vi dra slutsatsen att för att skapa ett bra klassrums-
klimat i vilket både samhällsfrågor och hållbar utveckling kan diskuteras behöver man fokusera på 
att upprätthålla ett öppet och förutsättningslöst förhållningssätt där stor vikt läggs vid elevers egna 
tankar och föreställningar. Kramming (2017) betonar i sin avhandling sålunda vikten av att använda 
”meningsskapande processer” i undervisningen snarare än ”hierarkiska” undervisningsmetoder 
som lägger större vikt vid kunskapsförmedling (s. 51 och 191). I hennes undersökning fick ungdo-
mar som gick gymnasiets andra år i uppgift att själva föreställa sig och berätta om framtidens 
medborgare år 2050 utifrån frågor såsom konsumtion eller relationer ”vilket resulterade i att mil-
jöfrågor fick stort fokus” och att eleverna uttryckte att skolan tidigare ”arbetade för lite med 
framtidsfrågor” (2017, s. 189-191). Uppgiften utformades som en form av narrativt utforskande av 
framtiden, med både dess dystopiska och utopiska aspekter, och gav utrymme för de känslor olika 
scenarier förde med sig. Här framkommer också betydelsen av ämnesöverskridande undervisning i 
och med att berättande och fantasi ger sammanhang och personlig relevans till de fakta som för-
medlas i naturvetenskapliga ämnen, på samma sätt som klimatfiktion kan skapa ramar för liknande 
diskussioner. Förutom att arbeta ämnesöverskridande kan undervisning om klimathotet, som 
Bruhn (2020) visat, också gynnas av att låta elever möta olika medietyper som beskriver miljöfrågor 
ur flera perspektiv, allt från icke-fiktiva populärvetenskapliga artiklar till poesi, och låta dem analy-
sera skillnader och likheter mellan dem. Studien framhåller till exempel hur synliggörandet av 
berättande element såväl som fakta inom de olika medietyperna ytterst leder till personliga ställ-
ningstaganden, förmåga till kritisk analys och ökad agens. 

Förutom betoningen på hur berättelser kan skapa personligt engagemang i framtidsfrågor pekar 
klimatpsykologisk forskning på betydelsen av att inte skygga från komplexitet. Ojala (2016) 
poängterar till exempel att en viktig faktor för att uppmuntra till copingstrategier som är problem-
fokuserade och erbjuder hopp är att ge elever tillfälle att förstå komplexa problem genom att se dem 
från många olika synvinklar (s. 79). Skönlitteratur utgör här en särskild möjlighet att synliggöra olika 
perspektiv och skapa diskussioner kring svåra frågor. Inför ett stort och ogripbart hot kan förmågan 
att se problem ur flera perspektiv ge större möjligheter till en konstruktiv känsla av agens eftersom 
den egna rollen sätts i relation till andra. I en studie av läsning av klimatfiktion visar Schneider-
Mayerson (2018) hur läsares förståelse vidgas genom mötet med andra verkligheter och att “climate 
fiction might be an effective vehicle for cultivating an empathetic awareness of climate injustice, by 
diminishing the social distance between privileged readers and victims of climate change in the 
Global South and elsewhere” (s. 481). Enligt studien hänger detta samman med vår oförmåga att 
bedöma hot eller risker som vi inte kan föreställa oss, det vill säga “the simulation heuristic”, en 
psykologisk princip som visar att människor tenderar att bedöma sannolikheten för ett utfall utifrån 
sin kognitiva förmåga att föreställa sig dem (2018, s. 487). Fiktionen kan då konkretisera den 
abstrakta klimatfrågan och ge den en personlig dimension för läsaren, vilket också blev tydligt i 
Krammings undersökningar där många elever använde liknelser från ungdomsromanen 
Hungerspelen för att hitta en kontext till sina diskussioner om framtidsscenarier (2017, s. 189). För 
att hantera negativa känslor kan föreställningar kring framtiden brytas ner i olika delar som är lättare 
att diskutera på ett konstruktivt sätt och på så vis kan läsning av dystopisk skönlitteratur fungera 
som en framtidsorienterad copingstrategi (Weik von Mossner, 2017, s. 562). För att diskussionen 
ska kunna röra sig från dystopiska farhågor till utopiska visioner om vad som är möjligt hävdar Ojala 
(2016) även att medan “educators need to acknowledge and discuss the often dark views of the global 
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futures, the ’probable’ futures, they also need to help young people to imagine alternative ’preferable’ 
futures” (s. 79). Berättelsen är här ett viktigt verktyg både för att hantera känslorna inför ett poten-
tiellt hot, och för att skapa utrymme för den egna agensen genom en förhoppning om förändring, 
och narrativitet som verktyg gör klimatfiktion särskilt intressant i sammanhanget.  

Vad visar då forskning om lärarstudenters syn på klimatfiktion och litteraturens plats i undervisning 
om hållbar utveckling?  I en norsk studie inriktade på lärarstudenters syn på humanioras och 
litteraturvetenskapens roll i undervisning om hållbar utveckling fick lärarstudenter delta i 
litteraturcirklar i syfte att utveckla sin förmåga att inta ekokritiska perspektiv, något de uppgav att 
de helt saknade i sin utbildning (Guanio-Uluru, 2019, s. 12). Efter ett antal föreläsningar som följdes 
av diskussioner i litteraturcirklarna kände sig studenterna betydligt mer förberedda på att lära ut 
hållbar utveckling inom ramen för sin framtida yrkesverksamhet (2019, s. 16). I Guanio-Ulurus 
studie reflekterar dock författaren själv över att det möjligen varit bättre att låta föreläsningarna 
föregås av litteraturcirklarna, eftersom de teoretiska resonemangen kring ekokritik till viss del verkar 
ha hämmat lärarstudenternas tilltro till sin analysförmåga snarare än att stärka den.  

Mot bakgrund av tidigare forskning finns det även i en svensk kontext utrymme att i högre grad 
betona humanioras roll inom undervisning i hållbar utveckling för att inkludera etiska och existen-
tiella perspektiv. Litteraturens möjligheter i sammanhanget har studerats av Nikoleris, Stripple och 
Tenngart (2017). De visar hur den kan fungera som en brygga mellan samhälls- och naturvetenskap-
liga modeller och hur den främjar förmågan att inta ett personligt förhållningssätt till 
klimatförändringar. Enligt författarna ger litteraturen möjlighet till identifikation med de litterära 
karaktärerna eftersom deras handlingar, eller agens, och förhållningssätt påverkar deras egna liv 
såväl som deras omvärld. Litteratur om klimatförändringar ses som väl avspeglande modeller för 
framtida utveckling, men öppnar för fler alternativa scenarier samt identifierar faktorer som styr 
samhällsutvecklingen och människors anpassningsförmåga. Olika former av motivation, röster och 
erfarenheter utforskas i den litterära texten, och drar på så vis in läsaren i skärningspunkterna mellan 
det personliga och det offentliga rummet samt mellan globala och lokala perspektiv (2017, s. 318). 

Dystopiska ungdomsromaners didaktiska betydelse har även lyfts fram i tre tematiska analyser i 
samlingsvolymen Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur (2020). 
Författarna belyser hur litteraturen kan låta ”faktakunskaper […] möta känslor” och därmed skapa 
möjlighet för agens (Löwe, 2020, s. 76) samt lyfta centrala frågor som rör ”individ kontra kollektiv” 
(Nilson & Piltz, 2020, s. 159) eller hållbarhetsfrågans koppling till ”den ojämna fördelningen av makt 
mellan unga och vuxna” (Alkestrand, 2020, s. 181). Samtliga studier visar hur dystopier kan konkre-
tisera abstrakta frågor och skapa engagemang genom litteraturanalys, och därmed ge goda 
förutsättningar för diskussioner som utvecklar elevers och studenters förmåga att relatera till 
naturen, så kallad ”ekolitteracitet” (Nilsson Skåve & Löwe, 2020, s. 11). 

I vår studie utgår vi från klimatfiktionens möjligheter att underlätta perspektivskiften mellan det 
globala och det lokala, samt mellan individuella och kollektiva intressen. Det vi vill tillföra är att 
ytterligare belysa berättelsens och berättandets centrala roll i förståelsen av klimatfrågan liksom att 
diskutera hur insikter från fältet klimatpsykologi kan påverka litteraturdidaktiska ställnings-
taganden. 
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EN UNDERSÖKNING AV LÄRARSTUDENTERS 
SAMTAL KRING KLIMATFIKTION 
Med utgångspunkt i en kurs i ungdomslitteratur för blivande gymnasielärare i engelska lät vi en 
grupp lärarstudenter utforska den roll klimatfiktion, cli-fi, kan spela inom gymnasieskolans uppdrag 
kring undervisning i hållbar utveckling. Den aktuella kursen var ”Youth Narratives” i ämnet 
engelska under ämneslärarprogrammets tionde termin. I kursen ingick lärarledda gruppsamtal som 
en central del av undervisningen, där många olika didaktiska och tematiska aspekter av ungdoms-
litteratur behandlades. Undersökningen utfördes i samband med ett sådant gruppsamtal som rörde 
klimatfiktion i stort och som utgick specifikt från studenternas läsning av The Marrow Thieves 
(2017) av Cherie Dimaline, en kanadensisk författare med Métis-ursprung. 

Klimatfiktion och exemplet The Marrow Thieves 
Klimatfiktion, eller ”cli-fi” (climate fiction), är en relativt ny genre som iscensätter framtidsscenarier 
som inbegriper stigande havsnivåer, flyktingströmmar, och ändrade förutsättningar för mänsklig 
existens. Den är i allmänhet dystopisk till sin karaktär, och utspelar sig inom överskådlig tid eller i 
science fiction-liknande framtidsmiljöer. Flera av de böcker vi fört in i vår kurs om ungdomslittera-
tur har fokus på både klimatförändringar och på postkolonialt förtryck och är därför användbara i 
undervisningssammanhang eftersom de ger läsaren ett dubbelt perspektiv, där samtida rättvisefrå-
gor och framtida scenarier belyser varandra. Intressekonflikter mellan barn och vuxna är ett annat 
centralt ämne i klimatfiktionen, där världens öde vilar på ungdomarna själva. De är hjältarna vars 
perspektiv och handlingskraft leder till räddning, och ungdomars agens blir alltså ett viktigt tema i 
många av böckerna. Samtliga har även inslag av övernaturlighet, ett främmandegörande som inskär-
per den förändrade verklighet ungdomarna föds in i. Det är alltså en genre i vilken ungdomar kan 
hitta möjligheter till identifikation och igenkänning men även skarpa kontraster och nya perspektiv, 
samtidigt som den har ett varnande verklighetsanspråk som de på något sätt måste förhålla sig till. 
Klimatfiktion har sålunda en tydlig didaktisk potential för undervisning på gymnasieskolan, och bör 
vara av stort intresse för blivande ämneslärare.  

Romanen The Marrow Thieves valdes för att den förenar klimatperspektivet med postkoloniala 
teman vilka tydliggör kopplingen till samtida och historiska rättvisefrågor. Därmed kan diskuss-
ionen breddas och göras mer angelägen, genom att hållbarhetsfrågor placeras i ett större socialt 
sammanhang där även demokratiaspekter, jämlikhet och existentiella frågor ingår. Den värld som 
boken utspelar sig i är en framtida totalitär statsbildning på den nordamerikanska kontinenten. 
Miljöskildringar tar stor plats och visar hur klimatförändringar har lett till ett nästintill oupphörligt 
regnande och ett samhälle i sönderfall. Den katastrof som inträffat har också lett till att människorna, 
med undantag av ursprungsbefolkningen, inte länge förmår drömma, vilket leder till psykisk ohälsa 
och hög självmordsbenägenhet. Ursprungsbefolkningens drömförmåga har lokaliserats till ben-
märgen och de jagas för att utnyttjas som donatorer, en procedur som till sist leder till döden. 
Skördandet av benmärg utförs på fabriksliknande ’Residential schools’ – samma skolor som ur-
sprungligen var internatskolor ämnade för assimilering av ursprungsbefolkningens barn (från 1880-
talet ända till 1990-talet). Romanen knyter på så sätt ihop framtid med historia och nutid, eftersom 
många ursprungsbefolkningar på grund av kolonisationen och dess efterverkningar redan upplever 
sig leva i en dystopisk verklighet där den värld de känt fallit isär och deras egna framtidsdrömmar 
krossats. Deras öden är därför särskilt angelägna för att förstå den dystopiska erfarenheten.  
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Metod 
Gruppsamtalet genomfördes med samtliga tolv studenter som gick kursen vid tillfället, där läraren 
– en av författarna till denna studie – fungerade som diskussionsledare och ställde följdfrågor. Inför 
kursens samtliga seminarier förberedde studenterna sig genom läsning av den aktuella romanen 
samt genom att på förhand lämna in skriftliga svar på ett antal frågor. Dessa frågor var av öppen 
karaktär och lämnade ett stort utrymme för studenterna att reflektera och uttrycka sig fritt. 
Uppgifterna inför det specifika seminariet om The Marrow Thieves var följande:  

1) Post one quotation of your choice, and be prepared to discuss it in class 

 2) Post a 1-2 paragraph reflection on the use of climate fiction in the classroom 

 3) What didactic potential do you see in The Marrow Thieves in relation to the question of climate change?  

4) Have you read other novels dealing with environmental issues or the climate crisis and what are your 
thoughts on how to bring these aspects into the classroom discussion? 

I förhållande till övriga seminarier var förberedelserna likartade, men uppgift 2-4 hade anpassats för 
att ge större fokus på frågan om undervisning i hållbar utveckling i förhållande till skönlitteratur. 
Studenterna hade alltså stor vana vid att diskutera berättelsers didaktiska potential och tematik, men 
att kombinera detta med ett klimatperspektiv var ett nytt inslag för gruppen. 

Svaren på frågorna, analyserna och reflektionerna samlades in innan seminariet genomfördes. Från 
detta skriftliga material utgick sedan gruppsamtalet. Under det semi-strukturerade samtalet förde-
lades ordet av läraren så att samtliga deltagare kom till tals och allas inlägg kunde diskuteras i 
turordning kring bordet. En hög interaktionsnivå i gruppen eftersträvades. Detta uppnåddes genom 
att den student som författat ett inlägg fick ordet först. Därefter fick de andra studenterna kommen-
tera och ställa frågor, och slutligen kunde läraren ställa eventuella följdfrågor och koppla ihop olika 
reflektioner för att tydliggöra sammanhang. Både personliga erfarenheter och mer allmänna funde-
ringar kom till uttryck under samtalets gång, liksom möjligheter, problem och alternativa lösningar. 
Studenterna ställde frågor till varandra och testade hypoteser mot sin egen erfarenhet. På så sätt 
omformulerades och omorganiserades tankar och nya förståelser kunde uppnås. Formen grupp-
samtal valdes just för att sådana samtal har en kollektivt problemlösande karaktär, med ett öppet 
förhållningssätt. Studenterna hjälpte ofta varandra fram till olika slutsatser och föll ibland varandra 
i talet så att resonemangen vävde samman olika perspektiv och insikter. På grund av samtalets 
kollektiva natur, där de i hög grad resonerade sig fram tillsammans, har vi därför i resultatredovis-
ningen nedan inte identifierat de olika rösterna.  

Styrkan i metoden ligger i ett tydligt fokus på samarbete och samtal, vilket gör att studenterna 
utvecklades i sitt tänkande under diskussionens gång och kunde ge en mer nyanserad inblick än vad 
som avspeglades i de skriftliga reflektioner som vägledde samtalet. I vårt val av metod har vi inspi-
rerats av begreppet kooperativt lärande där upplägget av undervisningen utgår från gruppen snarare 
än individen (Fohlin et al., 2017, s. 17-31; Gillies, 2007, s. 1-5; Johnson & Johnson, 2009, s. 365-370). 
Läraren ska här stötta och leda arbetet genom att skapa tydliga strukturer men fokus ligger på sam-
arbete och på grupprocesser, utifrån antagandet att interaktion leder till insikter och resultat som ett 
individuellt arbetssätt inte kan uppnå. Som Johnson och Johnson framhåller visar ett stort antal 
studier på många fördelar med att strukturera undervisningen med hjälp av det här förhållnings-
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sättet (2009, s. 365-366). Det övar studenter och elever i ett demokratiskt tänkande och i att dra 
fördel av olika perspektiv och erfarenheter, samt leder till en både mer varaktig och positiv förståelse 
av den kunskap som gruppen uppnått (Fohlin et al., 2017, s. 27-28; Johnson & Johnson, 2009). Ett 
gruppsamtal som struktureras utifrån de här metoderna kan sålunda visa på möjligheterna med ett 
kooperativt eller kollektivt lärande.  

Metodens nackdelar hänger också samman med den kollektiva inramningen, eftersom det finns en 
risk att avvikande åsikter inte ges utrymme eller utelämnas av en önskan att passa in i gruppen. Det 
finns också en risk när forskaren och läraren är samma person att samtalet styrs av samtalsledarens 
förväntningar. För att undvika detta har läraren förhållit sig neutral till olika åsikter och framförallt 
fokuserat på att fördela ordet och ge utrymme till alla studenter. Den utveckling vi kunde iaktta från 
de förhållandevis enkla resonemangen i de skriftliga förberedelserna till den mer reflekterande håll-
ning som diskussionerna utmynnade i ger också stöd för metodens potential i didaktiska 
sammanhang.  

I enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2017) har samtliga studenter informerats om att del-
tagandet i studien var frivilligt, att de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan, samt att det 
skriftliga och muntliga material som insamlats inte innehåller några personuppgifter och enbart 
kommer att användas i forskningssyfte. Det gjordes en ljudupptagning av samtalet vilken sedan tran-
skriberades samt anonymiserades. Deltagarna informerades även om att allt material kommer att 
raderas vid projektets avslutande eller senast december 2021. I genomgången som följer ingår i 
huvudsak inlägg från gruppsamtalet och endast ett citat från de skriftliga individuella 
förberedelserna. 

Redovisning av gruppsamtal  
Samtalet redovisas nedan genom anonymiserade citat och har i analysen ordnats tematiskt utifrån 
de aspekter som studenterna fokuserade på. Eftersom redovisningen utgår från vilka iakttagelser och 
frågeställningar studenterna uppehöll sig vid och ordet varit relativt jämnt fördelat har det inte varit 
relevant att redovisa samtliga individuella inspel. Den kollektiva förståelsen som uppstått genom att 
gruppdiskussionen strukturerats utifrån principer inom kooperativt lärande hamnar på så sätt i fo-
kus för studien. De teman som i vår analys framstod som mest angelägna för gruppen var 
litteraturundervisningens relevans för klimatfrågan, diskussioner kring genre, psykologiska aspekter 
av potentiellt ångestskapande ämnen, samt didaktiska dimensioner och bokens potential i undervis-
ning.  

Samtliga studenter var ense om att det var fullt möjligt och även önskvärt att inkludera undervisning 
om hållbar utveckling i ämnet engelska, inte minst eftersom klimatförändringarna tas på stort allvar 
av många ungdomar: “The climate is shown to be one of the main reasons for anxiety amongst young 
people today which further argues for the importance to address these questions in school”. Det 
ansågs även viktigt att klimattemat togs upp ofta: “The more they are exposed to it, they may con-
template more”. Enligt lärarstudenternas erfarenhet från skolan var det vanligt att undervisning med 
den inriktningen innefattades i det naturvenskapliga ämnesområdet, eller att det avhandlades 
separat, vid studiebesök, temadagar och liknande. Inmutningen i ett naturvetenskapligt fält sågs av 
någon som djupt problematisk: “A science class should not be the only source of input; that is 
massively problematic”. Många uppskattade även engelskämnets möjlighet att ge bredare perspektiv 
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och belysa mer komplexa sociala och globala sammanhang: “It is not only a natural phenomenon”, 
framåt men även bakåt i tiden: 

I think this is a great novel that conveys messages regarding events from the past as well as topics we deal 
with in today's society. The novel can open doors for different didactic possibilities such as working with 
the genocide of indigenous people or the issue of climate change. Talking about these issues may lead or 
bring up potential topics like apartheid or the other genocides in the history; Jewish, Kurdish, the Armenian 
genocide. (skriftligt inlägg från seminarieförberedelser) 

I diskussionen kring genre och klimatfiktion var gruppen ense om att även om dystopiska ungdoms-
romaner ofta innehöll realistiska element, så var de framför allt fiktiva till sin karaktär med stort 
fokus på underhållning och spänning. Att klimatfiktion skriven för ungdomar är mer eller mindre 
action-betonade äventyr och även handlar om vuxenblivande och kärlek sågs både som en nackdel 
och en fördel. Fördelen var att klimathotet skildrades som en beståndsdel av ett liv: ”Not only climate 
change, but other things affect us too”. Det hävdades även att det gjorde genren mer trovärdig, 
eftersom böckerna handlade om fler saker som berör: ”It’s good not to only focus on climate change, 
because that sometimes becomes too much”. Invändningen var att det kunde vara svårt att balansera 
mer triviala inslag i böckerna med ett allvarligt och potentiellt ångestframkallande ämne: ”The book 
in question must then be one that has solved the balance between being a completely fictional fun 
story, and one that only increases climate anxiety”.  

Gruppen betonade att The Marrow Thieves och liknande romaner framför allt framstod som 
varnande berättelser: ”It is a warning about what may happen in the future”. Klimatfiktionens 
främsta värde bestod enligt studenterna i att den översätter vetenskap till berättelser om hur framti-
den kan te sig: “A genre that translates climate science into stories that can help students understand 
how climate change will or can affect our communities”. Enligt studenterna kan den också bidra till 
att skapa känslor och erfarenheter hos läsaren: ”The literature creates feelings and one is experi-
encing what is happening”. Det i sin tur skapade förutsättningar att relatera till berättelsen: ”one can 
relate better to what goes on in people’s minds”, och att förhålla sig mer aktivt till den. I det samman-
hanget kontrasterades litteratur mot film, vilket samtliga bedömde vara det vanligaste mediet i 
undervisning om hållbar utveckling. Medan filmer och nyhetsinslag riskerade att passivisera titta-
ren, ansågs läsning i stället ha potential att väcka intresse: ”Watching TV is distancing, it is always 
somewhere else. If you read you’re there, it adds interest; it’s very easy to be numb because they [the 
pupils] are exposed to too many new tragedies”. Det poängterades också att litteraturen på så sätt 
kunde ha en terapeutisk funktion: ”It could be a therapeutic tool as well”. Framför allt ges läsaren 
frihet att själv styra graden av identifikation med berättelsen, vilket stärker individen: ”You can 
choose yourself how much you want to integrate yourself”.  

Bland invändningarna mot att använda klimatfiktion i klassrummet märktes en viss misstro mot 
genrens dystopiska karaktär. Flera tyckte att många romaner inom genren var för dystra och mot-
verkade ett övergripande ansvar att inge eleverna hopp och tillförsikt inför framtiden: “[The 
problem] is that climate fiction should be hopeful while still discussing tough subjects. By portraying 
a tremendously bleak reality […] it easily leads to feelings of helplessness. It is arguably the biggest 
threat facing mankind, but we still have to instill some resemblance of hope in our students.” Stu-
denterna hade gärna sett ett mer optimistiskt anslag i texterna: “It’s about dystopian societies [...] 
they could make it more optimistic”. En invändning mot den dystopiska genren var också att så 
många sidor av samhället porträtterades mörkt, till exempel antas framtida samhällen vara starkt 
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patriarkala och kvinnoförtryckande, vilket inte nödvändigtvis är en vision som kommer att besan-
nas: ”It is interesting that even if they are set in the future, women are still oppressed. They are the 
weaker sex, the victims. That doesn’t have to be a basic fact”.  

Rädslan att trigga oro och hopplöshet hos ungdomar var som redan antytts stark hos många lärar-
studenter: ”It’s a fine line. Just mention climate change and you trigger anxiety”. De jämförde med 
liknande, potentiellt oroväckande ämnen, “all kinds of controversial subjects”, som uppfattades som 
riskfyllda eftersom de kunde vara traumatiserande, och som därför behövde mötas med försiktighet: 
”You need to proceed with caution. It is traumatizing to talk about”.  

Angående undervisning om hållbar utveckling, så uttryckte flera lärarstudenter en viss skeptisk håll-
ning och hade inte alltid så goda erfarenheter. Betänkligheterna bestod främst i att ämnet 
uppfattades som alltför ”moraliskt” uppläxande, normstyrt och att undervisningen därför inte 
berörde. Flera hade under sin verksamhetsförlagda del av utbildningen uppfattat undervisningen i 
ämnet som tråkig och förutsägbar: ”[It was a] boring concept at VFU when we work with the 
environment – we always do the same thing. They write a letter of complaint to the local society”. 
Gymnasieeleverna hade redan kunskaper om till exempel återvinning och var inte särskilt 
intresserade av uppgiften: “Recycling is made a moral issue. It doesn’t matter so much to young 
people. It’s just another text – they already know what is expected of them. It encourages studying 
only for a good grade. They already know recycling is good”. Lärarstudenterna tyckte att klimat-
frågorna lätt hamnade i en kategori där eleverna uppmuntrades eller styrdes att tänka “rätt”: “I think 
the challenge of using Cli-fi is to do so without it feeling forced, simply because it is a part of today's 
discourse”. En student jämförde med litteraturundervisning om feminism, och att det är 
problematiskt att i förväg styra elevernas tankar i någon viss ideologisk riktning: ”It is ideology 
forced through. Is it [reading] because we want to enforce feminism or read a good story? It is very 
problematic”. En sådan normativ undervisning uppfattades snarast som att kryssa i rätt svars-
alternativ: ”It’s like checking boxes”.  

I stället uttrycktes flera alternativa undervisningsmöjligheter. Framför allt betonades elevernas roll i 
att göra sitt lärande relevant, genom att de själva skulle kunna bestämma lektionsinnehåll i förhål-
lande till klimatfiktionen: ”Whenever we talk about the climate – the most relevant project to involve 
young people in – they should construct their own lesson plan. So they feel they are working with 
something they want”. Det aktiva deltagandet sågs också som inkluderande: “This is inclusive”. 
Önskan om ett mer aktivt elevdeltagande gällde även deras förhållande till texten. I stället för att 
analysera romanernas överensstämmelse med verkligheten i fråga om klimatförändringar betonades 
elevernas relation till texten, på så sätt att lärarstudenterna närmast efterfrågade ett perspektiv-
tagande där den enskilda eleven kan identifiera sig med, men även förhålla sig distanserat till, de 
fiktiva karaktärerna: ”[They should have a] view of their own action, values and experiences related 
to the novel. Personal choices may be related to or depart from the novel. It is individual choices”. 
Ett sådant förhållningssätt till litteraturen sågs som terapeutiskt och hoppingivande: “The reaction 
to tragedies lessens. By using literature, we can counter that”. Gruppen resonerade kring vikten av 
att motverka hopplöshet i förhållande till klimatfrågan hos gymnasieungdomar: “They already have 
climate change anxiety… in the natural sciences it is all bleak, but you can inspire hope in literature”. 
Ett annat didaktiskt perspektiv som betonades var utveckling av kreativa, kognitiva och lösnings-
orienterande kapaciteter, som förväntas behövas i framtidens arbetsliv: ”They should be interested 
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in new technology, new ideas and solutions. That could be very relevant. They will probably be 
working in these fields – they will have use of it and we should stimulate their creativity”. 

Konkret föreslogs lektionsupplägg där eleverna gör egen efterforskning kring klimatförändringar, 
gärna ämnesövergripande, och jämför sina resultat med den litterära texten: “After reading the book 
you could let the pupils do research on the effects of climate change and afterwards discuss if the 
novel brings up things they found when researching”. Flera lärarstudenter föreslog även att eleverna 
kunde skapa sin egen klimatfiktion: “Maybe you could let them write some type of climate fiction of 
their own”. Fördelen med ett sådant projekt sågs som att eleverna därmed fick tillfälle att mer aktivt 
ta ställning till sin egen framtid, och att denna då kunde vara betydligt mer optimistisk: ”When they 
write their own future they can be optimistic. Maybe they have solved it in twenty-five years with 
flying cars [...]”. En mer relationell hållning ansågs också öppna för samtida jämförelser: “they could 
compare and contrast different areas like Venice or Amsterdam. Look at the situation now and add, 
say, 50 years”. Relevanta frågor skulle då kunna vara hur andras liv ser ut nu och jämföra dem med 
sitt eget: “What is the difference between your life and their lives?” Mer språkliga perspektiv lyftes 
också fram, då en student uppmärksammade betydelsen av hur vi beskriver vår omvärld och natur 
med hjälp av adjektiv, och det föreslogs projekt där man både analyserar naturbeskrivningar i olika 
medier, samt producerar egna texter: ”You could read a text without adjectives and linking words 
and then compare. They could think of how you describe the world around you”.  

DISKUSSION  
Genom ett gruppsamtal som utgick från ett antal frågeställningar och reflektionsuppgifter som 
berörde klimatfiktion och undervisning kring klimatrelaterade frågor, kunde vi se att studenterna 
tillsammans genom diskussion utvecklade en större säkerhet kring och gemensam förståelse för hur 
de i framtiden kan ta upp svåra och komplexa frågor i sin egen undervisning. I läroplanen för 
gymnasieskolan framhålls att varje elev behöver tillägna sig förmågan att ”observera och analysera 
människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling” vilket innebär att alla 
blivande lärare har behov av ett antal verktyg i arbetet för att uppnå målen (Skolverket, 2011, s. 10). 
Seminariediskussionen fungerar därför även som en modellering av kooperativt lärande som ett 
pedagogiskt verktyg för de blivande lärarna. 

Det går att se många kopplingar mellan de ämnen studenterna tog upp och den växande kunskapen 
om hur människor hanterar klimatkrisen på ett psykologiskt plan. Medan samtliga studenter tyckte 
att klimatförändringarna var den viktigaste frågan för ungdomar idag, och att skolans verksamhet 
borde spegla detta, uttryckte de ändå initialt många negativa reaktioner på vad detta skulle kunna 
komma att innebära för deras framtida verksamhet som lärare. Även om samtalsämnet var littera-
turens möjligheter i undervisning om hållbar utveckling, styrde de snabbt in diskussionen på sitt 
känslomässiga motstånd mot att i klassrummet ta upp kontroversiella och känsliga ämnen som är 
av sådan karaktär att de kan trigga oro eller ångest hos eleverna. Detta kan tolkas dels som en viss 
ovilja hos studenterna att särskilja klimatfrågan från andra existentiella och sociala problem, dels 
som ett exempel på känslofokuserad problemlösning, karaktäriserad framför allt av undvikande. 
Noterbart är dock att attityden ändrades påtagligt under samtalets gång och omorienterades mot 
vad som kallats problemfokuserade copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984; Ojala & Bengtsson, 
2019). Studenterna diskuterade då litteraturens möjligheter att inge hopp och inspirera till nytän-
kande och kreativitet. Fokusskiftet visar att de ägde förmågan att gå förbi sin inledande tveksamhet 
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inför ett kunskapsområde de inte visste hur de skulle närma sig, och att rädslan för svåra ämnen 
tydligt minskade hos studenterna när de själva under gruppdiskussionen resonerade sig fram till 
olika undervisningsmetoder och kände sig trygga med att låta elever styra undervisningen i högre 
grad. Gruppsamtalet i sig, med dess fokus på kooperativt gemensamt lärande, fungerade därför som 
en god pedagogisk metod för att skapa mening, engagemang och motivation hos studenterna.  

Studien visar att lärarstudenterna gärna diskuterade klimatfrågan utifrån en psykologisk ingång, och 
att de använde sig av vokabulär som ”triggers”, ”traumatisering” och beskrivningen av litteraturen 
som ”terapeutiskt verktyg”. Detta är anmärkningsvärt, inte minst eftersom det avviker från mer för-
väntade didaktiska ingångar till litteraturen, som till exempel kan inbegripa analyser av tematik eller 
förslag på tvärvetenskapliga projekt. I stället för att avfärda ett sådant personligt förhållningssätt till 
litteraturen ger studien anledning att fundera över om vi i ökad grad kan diskutera klimatpsykologi 
och copingstrategier med de blivande lärarna, i syfte att öka medvetenheten om hur det mänskliga 
psyket hanterar abstrakta och komplexa hot. På så sätt finns möjlighet att tillföra ett verktyg för att 
kunna genomföra en meningsfull undervisning om hållbar utveckling, men även för att konstruktivt 
möta och förhålla sig till den ökade efterfrågan på triggervarningar. 

Ett ökat fokus på klimatpsykologi skulle också kunna motverka en hierarkisk och ideologiskt styrd 
undervisning om hållbar utveckling, och kan, som visats av Ojala (2015; 2016) och Kramming 
(2017), snarare främja en inkluderande klassrumspraktik som stimulerar acceptans, framåtblick-
ande och konstruktivt deltagande. Lärarstudenterna i studien uttryckte att undervisning om hållbar 
utveckling riskerade att präglas av normer om vad som är rätt och fel, och att sådan undervisning 
inte nödvändigtvis upplevs som meningsfull eftersom det ofta är för eleverna välbekanta fakta som 
upprepas. Klimatfrågans abstrakta och svårgripbara natur kunde då enligt studenterna leda till att 
”learning about climate change went over [one’s] head” men att ”using literature could counter that” 
och bidra till att skapa en mer inkluderande undervisning. Deras egna förslag låg i stället i linje med 
Krammings (2017) ”meningsskapande processer” liksom med kooperativa metoder såsom grupp-
uppgifter och gruppdiskussioner.  De gav exempel på hur litteraturundervisningen i sammanhanget 
inte behöver utgå från analyser med fokus på en mörk framtid utan i stället kan styras till en mer 
frikopplad diskussion där eleverna förutsättningslöst kan jämföra sina erfarenheter gentemot de 
fiktiva karaktärernas och forma egna berättelser. Liksom Kramming (2017) betonade studenterna 
att utopiska framtidsvisioner borde ha lika stor eller större plats som de dystopiska romanerna, och 
att undervisning där eleverna i hög grad var delaktiga i att bestämma lektionsinnehållet gjorde den 
mer meningsfull. Studenterna påtalade på så sätt ett behov av att låta litteraturundervisningen stå fri 
från vad de upplevde som starkt normativa och moraliska krav på vad eleverna ska tillägna sig för 
att engagera sig i hållbar utveckling. De var därmed mindre övertygade om att litteraturen skulle ha 
en ”fostrande” roll, men hade ändå en stark tilltro till läsandets roll för aktivering, inkludering, och 
som terapeutiskt verktyg. Snarare än att intressera sig för modeller där litteratur och verklighet 
speglar varandra betonade de betydelsen av att främja unga läsares kreativitet och förmåga till nytän-
kande.   

Litteraturens betydelse som grund för empatibyggande och läsningens förmåga att skapa personlig 
erfarenhet betonades av studenterna, men de poängterade även att det viktiga är elevens rätt att själv 
bestämma i vilken grad man vill engagera sig i, identifiera sig med eller distansera sig från fiktionen. 
Framtidsperspektivet i den dystopiska ungdomslitteraturen tonades på så sätt ned i syfte att lyfta 
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fram individens egna erfarenheter och reflektioner, och eleverna föreslogs inta ett mer relationellt 
förhållande till romanstoffet.  

Studenterna föreslog även jämförelser med samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga modeller, 
men de påpekade också relevansen av historiska jämförelser och samtida globala utblickar. Läsning 
av skönlitteratur kunde därmed på ett tillgängligt och engagerande sätt bidra till att uppfylla 
gymnasieskolans uppdrag att stödja elever i att utveckla ”ett personligt förhållningssätt till de 
övergripande och globala miljöfrågorna” (Skolverket, 2011, s. 3). Just mötet mellan existentiella 
frågor, relationer och vuxenblivande samt samhälleliga och globala perspektiv sågs som särskilt 
värdefullt. Detta möjliggörs i och med litteraturens förmåga att ge insikt i livets komplexitet genom 
perspektivskiften där läsaren kan identifiera sig med olika karaktärer eller se kontraster till sitt eget 
liv. Inte minst såg studenterna hur klimatfiktionen öppnar ett perspektiv som sträcker sig både 
framåt och bakåt i tiden och ger människans utsatthet en berättelse. De fokuserade även på de litte-
rära karaktärernas hoppingivande förmåga att resa sig och skapa förändring – ”in the natural 
sciences it is all bleak, but you can inspire hope in literature” som en student uttryckte det. I lärar-
studenternas tankar kring framtida undervisning hade de konkreta förslag kring hur elever kunde 
ges möjlighet att vara medskapare i berättelser om sin egen framtid – ”When they write their own 
future they can be optimistic”. En sådan tilltro till fiktionens möjlighet att inspirera till förändring 
är intressant i sig, men noterbart är att studenterna framför allt kopplade agens och handlingskraft 
till litteraturdidaktiska metoder som gör eleverna till engagerade och involverade medskapare till 
sina egna berättelser och därmed till berättelsen om framtiden. 

Sammantaget ger studien ett starkt stöd för skönlitteraturens potential i utbildning om hållbar 
utveckling. Till skillnad från tidigare studier som ofta betonat betydelsen av att arbeta tvär-
vetenskapligt, med ett inslag av till exempel naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 
undervisning, indikerar den också att humaniora och litteraturundervisning i egen kraft erbjuder 
konstruktiva möjligheter att hantera framtids- och rättvisefrågor i undervisningen. Slutligen visar 
lärarstudenternas diskussioner även hur klimatpsykologiska insikter kring betydelsen av problem-
fokuserade och meningsskapande uppgifter för att hantera känslor av rädsla, oro och hopplöshet har 
stor relevans för litteraturdidaktiska frågeställningar och metoder. 
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Ett drömspel: En lärarstudent utmanar 
gymnasieelever att tolka Strindberg 

Katarina Rejman & Elisabeth Zetterholm 

ABSTRACT  

In this study, we follow a student teacher who has been given the assignment in her first school 
placement to work with August Strindberg’s A Dream Play, in Year 2 of upper secondary school. 
The class she is teaching consists of 22 boys in the technology programme. Her challenge, as she 
herself expresses it, is how to get the pupils to experience A Dream Play as a meaningful text that 
concerns them and their lives. The theoretical frame of reference consists of theory of literature 
instruction, and a model of investigative-oriented literature instruction is used in the analysis to 
show how the teacher student carries out instruction and challenges the pupils to use different kinds 
of interpretative strategies. The results indicate that this instruction involves a number of features 
that characterise such literature teaching practice, for example, by giving pupils opportunities to 
connect their own experiences to Strindberg’s play, and having them use their own interpretations 
and experiences to create a video. In this way, the instruction becomes situated in the classroom 
context and has an aesthetic and creative dimension. The pupils are also challenged to do a close 
reading of an excerpt and try out their interpretations in dialogue with their classmates. 

Keywords: student teacher, literature didactics, literature in education, interpretative strategies 

 

K A T A R I N A  R E J M A N  E L I S A B E T H  Z E T T E R H O L M   
FD, Lektor i svenskämnets didaktik 

Institutionen för språkdidaktik 

Stockholms universitet 

E-post: katarina.rejman@isd.su.se  

Biträdande professor i svenska som andraspråk 

Institutionen för kultur och samhälle 

Linköpings universitet 

E-post: elisabeth.zetterholm@liu.se  

 

mailto:katarina.rejman@isd.su.se
mailto:elisabeth.zetterholm@liu.se


U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Katarina Rejman & Elisabeth Zetterholm 

4 6     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

INLEDNING 
Skönlitteraturen tillskrivs i gymnasiets kursplan i svenska flera stora uppdrag. Den ska utgöra en 
källa för “självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och före-
ställningsvärldar” (Skolverket, 2011a, s. 160). Skönlitteraturen ska också “utmana eleverna till nya 
tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011a, s. 160). I föreliggande studie möter vi 
en student som fått uppdraget att undervisa en sekvens i kursen Svenska 2 i gymnasiet. I kursen 
behandlas ”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära 
verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker” 
(Skolverket, 2011a, s. 169). Här ingår således olika estetiska texter, texter som definieras av sin este-
tiska funktion (Hansen, 2017, s. 41), och läroplanens formulering pekar på den textbredd kursen ska 
erbjuda. I kursens centrala innehåll ingår också att studera “hur skönlitteratur har formats av för-
hållanden och idéströmningar i samhället och hur den påverkat samhällsutvecklingen” (Skolverket, 
2011a, s. 169). Formuleringen antyder att skönlitteraturen har samhällsrelevans och att studera hur 
den relevansen gestaltar sig är ett uppdrag för kursen. Inom den här ramen utformar lärare och 
lärarstudenter undervisning, och utmaningarna kan vara många. En sådan utmaning kan till exem-
pel vara uppfattningen att elever har ett bristande intresse för läsning. Enligt den senaste PISA-
utvärderingen uppger 57 % av eleverna i årskurs 9 att de läser enbart om de måste (Skolverket, 2019). 
En annan utmaning kan vara det motstånd den skönlitterära texten bjuder läsaren (Bergman, 
Hultin, Lundström & Molloy, 2009). Det är inte enbart det litterära språket som kan utgöra ett 
hinder för läsningen, skönlitterära verk bjuder också andra typer av motstånd. Textens struktur, 
kulturella anspelningar, tidsaspekter samt kreativa och kanske motsägelsefulla innehåll kan också 
utmana läsaren (jfr. Hall, 2005; Johansson, 2015). En kanske banal men nog så verklig utmaning för 
både lärare och elever kan handla om vilken tid på terminen undervisningen sker. Sent på våren när 
alla betygsgrundande uppgifter är gjorda är eleverna trötta och inte alltid motiverade att arbeta med 
uppgifter som inte påverkar betyget. Det är i den situationen lärarstudenten befinner sig när vi följer 
henne på hennes första kurs i verksamhetsförlagd utbildning (VFU).  

Mot den här bakgrunden, och med kännedom om att många elever ställer sig oförstående till nyttan 
med att läsa skönlitteratur eller ”känna till döda författare” (Olin-Scheller, 2006, s. 49) är lärarens 
iscensättning av undervisningen betydelsefull. Frågan om varför man ska läsa litteratur har under 
hela 2000-talet varit högaktuell, bland annat för att ”litteraturens särställning som bildningens 
grundpelare inte längre är aktuell” (Nordberg, 2020, s. 10). Men enligt Nordberg får frågor med 
samhällsrelevans, till exempel frågor om värdegrund och existentiella frågor, både djup och nya di-
mensioner när skönlitteratur används som utgångspunkt för arbetet i undervisningen. När elever 
upplever inlevelse och utblickande diskussioner kan de sätta sig in i ämnen och ”de kan bli medvetna 
om vad fiktionen kan ha för betydelse för deras världsuppfattning och självbild” (Nordberg, 2020, s. 
55). Hur den litterära texten introduceras och görs relevant och angelägen, hur elevernas läsning 
stöds och uppmärksammas är didaktiska frågor läraren har ansvaret för (Bergman m.fl., 2009; 
Liberg, 2017; Molloy, 2011). Att läraren har en klar uppfattning om varför man läser litteratur i 
skolan är av betydelse (Bergman m.fl., 2009; Nordberg, 2020; Vischer Bruns, 2011; Öhman, 2015). 

I den här studien följer vi en lärarstudent, vi kallar henne Frida, som fått i uppgift att arbeta med 
Strindbergs pjäs Ett drömspel. Hon uttrycker att det är en utmaning att få gymnasieeleverna att upp-
leva Ett drömspel som en meningsfull text som berör dem och deras liv. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka hur en lärarstudent planerar, genomför och reflekterar över 
litteraturundervisning under sin VFU. Studien söker svar på forskningsfrågorna:  

• Vilka didaktiska utmaningar identifierar lärarstudenten inför undervisningen?  

• Enligt vilka didaktiska principer genomför studenten undervisningen i klassrummet?  

• På vilka sätt utmanar hon eleverna att engagera sig och fördjupa sin förståelse av texten? 

• Vilken elevrespons kan man se i dialogen mellan lärarstudenten och eleverna? 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Studien utgår från allmändidaktisk och litteraturdidaktisk teori, med fokus på undersöknings-
orienterad litteraturdidaktik (Hansen, 2017). I ett allmändidaktiskt perspektiv är lärarens roll för 
planering och genomförande central, medan den specifikt litteraturdidaktiska diskursen ofta hand-
lar om texten (t.ex. Iser, 1980), läsaren (t.ex. Fish, 1980) och transaktionen mellan text och läsare 
(Rosenblatt, 2002). Reader respons-teorierna riktar intresset mot hur olika läsare förstår och tolkar 
en text (t.ex. Rosenblatt, 2002). Över tid kan man se hur trenden gått från fokus på författarens 
intentioner och en traditionell textnära, kritisk läsning av texten mot ett ökat intresse för läsarens 
tolkningar och upplevelser (Hall, 2005). Läroplanerna, varken den för grundskolan (Skolverket, 
2011b) eller den för gymnasiet (Skolverket, 2011a) dikterar några kanonlistor, och all litteratur, även 
klassiska verk, läses och tolkas med respekt för läsarens bakgrund – som exempelvis kön, etnicitet 
och språk (Hall, 2005). Genom att välja arbetsformer som involverar eleverna och låter deras röster 
höras kan kunskapsuppdraget som handlar om ”centrala svenska /.../ skönlitterära verk och förfat-
tarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” (Skolverket, 2011a, s. 161) förverkligas 
och integreras med skolans demokratiuppdrag (Molloy, 2011). I reader respons-teorierna är läsarens 
upplevelse central, och i den här studien ser vi hur litteraturen/texten blir en gemensam upplevelse, 
som läsare kan utbyta tankar och erfarenheter om. I en praktik där gemensamma läsupplevelser 
diskuteras och behandlas i interaktion skapas en form av tolkningsgemenskap (Fish, 1980). I en 
sådan praktik, där läsare med olika erfarenheter ges utrymme och uppmuntras att bidra till läsningen 
av den litterära texten, sker meningsskapandet genom samtal och förhandling (Gambrell, 2011; 
Höglund, 2017). Kreativ läsning kallar Persson (2007) det då läsaren förmår kombinera en mer 
kritisk och distanserad läsning med en subjektiv och spontan läsning. Även utforskande aktiviteter 
och estetiska processer kan stödja läsprocessen och stärka elevens motivation och engagemang och 
hjälpa eleven att stiga in i textens föreställningsvärld (Hansen, 2017; Jacquet, 2011; Langer, 2011; 
Wilhelm, 2011; Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin, 2013). 

Lärarens engagemang och förberedelser, till exempel i form av en relation till texten som ska läsas 
och behandlas, är av betydelse, då den tolkningsgemenskap som skapas i klassrummet kan påverka 
hur och om eleverna engagerar sig i den skönlitterära texten (Langer, 2011; Öhman, 2015). De 
klassiska didaktiska frågorna vad, hur, vem och varför ska vägleda läraren i såväl planering som 
genomförande av undervisning och läraren ställs således inför en rad överväganden (Liberg, 2017; 
Molloy, 2011). Läraren konstruerar undervisningsförlopp där olika handlingar följer på varandra 
samt strukturerar innehållet så att det svarar mot undervisningen syfte. Den centrala didaktiska 
utmaningen är att skapa ett möte mellan elever och innehåll (Liberg, 2017). Didaktiska principer 
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rörande dialogicitet och flerstämmighet (Dysthe, 1996) och elevens medskapande och aktiva roll i 
undervisningen, inte minst gällande litteraturundervisningen, betraktas som betydelsefulla för 
elevens lärande (Langer, 2011).  

Att skapa en dialogisk litteraturundervisning kan dock vara förknippat med svårigheter. Elever kan 
känna sig blyga och osäkra i samtal med mer talföra klasskamrater och många elever upplever sig 
inte som läsare (Nordberg, 2019; Olin-Scheller, 2006). Många av svenskämnets texter kräver en 
omsorgsfull bearbetning för att de ska öppna sig för eleverna, menar Olin-Scheller (2006) som 
studerat förhållandet mellan gymnasieelevers möten med och reception av fiktionstexter på fritiden 
och i skolan. Hon pekar dock på öppna och prövande samtal om fiktionstexterna som centrala för 
elevernas möjlighet att utveckla ett kritiskt litterärt tänkande, vilket har betydelse för elevens 
kunskapsutveckling. Ett kritiskt litterärt tänkande har även ett samhälleligt värde (Olin-Scheller, 
2006, s. 232). Enligt Nordberg (2017, s. 242) förknippar gymnasieelever läsningen i skolan med 
snabbläsning för att bocka av uppgifter, medan fritidsläsningen står för upplevelserna och reflekt-
ionerna. Han menar att genom att låta nöjesläsningen och den analytiska läsningen befrukta 
varandra, till exempel genom att i undervisningen lyfta samhällsaspekter i fantasyberättelser, kan 
läraren skapa en mer holistisk undervisning där diskussioner och analyser blir kreativa och utveck-
lande. I utvärderingen av Läsrörelsens projekt Berättelser som förändrar framgår att metoden 
gemensam läsning och gruppsamtal fallit väl ut och eleverna som deltagit i projektet har funnit 
läsningen och boksamtalen som ”givande, roliga, perspektivvidgande och utvecklande” (Nordberg, 
2019, s. 148). En av Nordbergs slutsatser är dock att eleverna inte har förmågan att inta ett metaper-
spektiv på sin läsprocess, och han menar att här finns ett litteraturdidaktiskt område att utveckla.  

Inom ramen för ett nationellt projekt i Danmark med syfte att skapa bättre kvalitet i litteratur-
undervisningen (Elf & Hansen, 2017) har Hansen (2017) utvecklat en modell för det han kallar 
undersökningsorienterad litteraturdidaktik. Modellen bygger på ett progressionstänkande där 
arbetet med litteratur sker i tre faser – före läsning, under läsning och efter läsning – ett sätt att 
organisera arbetet med läsning som fått rätt stor genomslagskraft efter att Pressley och Afferblach 
(1995) i sin studie visat att starka läsare inte enbart är aktiva under läsning, utan också före läsning 
och efter läsning. I den undersökningsorienterade litteraturdidaktiken strävar man efter att förena 
estetisk upplevelse med analytisk reflektion och fördjupning, vilket av tradition utgjort två olika för-
hållningssätt och inneburit ett litteraturdidaktiskt dilemma. Litteraturundervisningen har nämligen 
enligt Elf, Høeg och Christensen (2019) en dubbel funktion. Å ena sidan ska elever lära sig något om 
litteratur, å andra sidan kan undervisningen genomföras så att den “giver eleverne mulighed for at 
opleve og studere den på egne præmisser og uden noget mål givet på forhånd”, vilket innebär att 
litteraturundervisningen i den bemärkelsen är fri (Elf m.fl., 2019, s. 116). Undersökningsorienterad 
undervisning främjar elevernas upplevelse och engagemang vilket bidrar till djupare lärande, men 
för att alla elever ska gynnas av det här sättet att arbeta, bör arbetet ha en tydlig inramning så att 
undervisningen blir systematisk och innehåller både mål, uppföljning och feedback (Elf & Hansen, 
2017). Inspirationen till den undersökningsorienterade didaktiken kommer från mediepedagogiska, 
multimodala, performativa och generellt undersökningsorienterade inriktningar där betoningen 
ligger på upplevelser, känsla och skapande ingångar till litteratur (Elf m.fl., 2019).  

I den undersökningsorienterade didaktiken kombineras olika undervisningsmetoder, och den 
kännetecknas av sex olika särdrag (Hansen, 2017). En utgångspunkt är att undervisningen är 
situerad och estetiskt baserad, vilket innebär att mötet mellan eleverna och texten iscensätts med 
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målet att skapa optimala möjligheter för elevens konkreta och estetiska upplevelser av texten och de 
stämningar, situationer och världar den frammanar. Ett annat särdrag är att undervisningen är både 
reflexivt och analytiskt orienterad. Eleverna lär sig litterära begrepp och analysmetoder, vilket ger 
dem ett metaspråk för att diskutera olika upplevelser av texten. Ytterligare ett särdrag är att under-
visningen är rytmiskt och hermeneutiskt reflekterande och det sker en växelverkan mellan estetisk 
upplevelse och analytisk distans. Den dialogiska och kontrapunktiska organisationen av undervis-
ningen betyder att undervisningen spänner mellan elevers individuella tolkningar och gemensamma 
tolkningar som görs i gruppen. Undervisningen siktar mot skapande arbete där litterära texter trans-
formeras till andra representationsformer, som musikvideor och boktrailers. Detta innebär att 
undervisningen är kreativ och kommunikativt kontextualiserad. Slutligen kännetecknas den under-
sökningsorienterade litteraturdidaktiken av att den är både didaktisk och bildningsorienterad. Med 
detta avser Hansen (2017) att arbetet med de estetiska texterna sker i ett ämnesdidaktiskt samman-
hang där förväntningar, ämnesinnehåll och lärandemål ger undervisningen riktning, samtidigt som 
det ges utrymme för olika tolkningar och ämnesgestaltningar. Detta bidrar till att ämnet både 
bevaras och utvecklas i praktiken. 

Hansen (2017) presenterar och konkretiserar den undersökningsorienterade litteraturdidaktiken i 
sju tolkningsstrategier. Modellen presenteras i figur 1.  

   

Figur 1. Undersökningsorienterade tolkningsstrategier, fritt efter Hansen (2017, s. 42). Närmare beskrivning av tolknings-
strategierna finns i tabell 1. 

Den här figuren symboliserar de tre faserna före, under och efter läsningen. Begreppen i de två 
översta rutorna relateras till vad som händer före och efter läsningen. Före läsningen är läsaren 
utanför texten och ställer in sig på mötet med texten genom att skapa en förförståelse. I den sista 
fasen, efter läsningen, är läsaren åter igen utanför texten, men kan nu genom perspektifiering relatera 
texten till sig själv, till andra texter och till sin egen världsbild. Begreppen i figurens övriga fem rutor 
illustrerar vad som sker under läsningen. Figuren visar hur det i en växelverkan mellan de olika 
tolkningsstrategierna skapas en balans mellan estetisk upplevelse och analytisk reflektion, något som 
enligt Hansen (2017) är en central del i modellen. De olika strategierna används för att på olika sätt 
bearbeta texten för att slutligen bidra till en samlad tolkning. Pilarna mellan rutorna visar hur tolk-
ningarna är simultant interagerande och inte kronologiskt beroende av varandra.  

Förförståelse Perspektifiering 

Upplevande tolkning Fördjupande tolkning 

Samlad tolkning 

Upptäckande tolkning Prövande tolkning 
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Upplevande tolkning innebär i detta sammanhang att läsaren kan leva sig in i textens karaktärer och 
handling, vilka ofta väcker såväl tankar som förundran hos läsaren. I det här skedet bör läsaren 
bevara upplevelsen utan att lägga för stor vikt vid en tolkning av denna. I upptäckande tolkning går 
läsaren genom undersökande samtal vidare på upptäcktsfärd i texten för att söka förstå densamma 
och skapa sig en bild av innehållet. Nu kan läsaren även börja se ett större sammanhang i sin läsning. 
Inom ramen för prövande tolkning och fördjupande tolkning kommer läsaren genom att tänka högt, 
ge och få respons på sina tankar, genom närläsning och tolkning utifrån egna erfarenheter ännu 
djupare in i texten. De här fyra processerna bidrar nu till en samlad tolkning av texten där elevernas 
olika tankar och upplevelser kopplas ihop med läsning av andra texter och egna upplevelser. Under 
läsningen kommer alltså läsaren närmare texten, varefter det är viktigt att zooma ut igen för att få 
ett övergripande perspektiv på texten. Figuren beskriver en didaktik med syfte att engagera eleverna, 
låta dem växelvis tillsammans och enskilt uppleva och upptäcka texter, inte minst genom en under-
visning som genomsyras av en skapande och undersökande karaktär (Hansen, 2017).  

METOD 
Vi följer i den här studien en ämneslärarstudent, Frida, som undervisar i svenska under sin första 
VFU som infaller termin tre på lärarutbildningen. Elevgruppen består av 22 pojkar på ett yrkesin-
riktat gymnasieprogram. Studenten har av sin VFU-handledare fått i uppgift att under sex lektioner 
i slutet av vårterminen arbeta med Strindbergs Ett drömspel. Forskningsmaterialet innefattar video-
inspelningar från a) ett planeringssamtal, en vecka innan undervisningssekvensen började, b) den 
tredje lektionen i sekvensen och c) ett efterföljande reflektionssamtal som sker genast efter den tredje 
lektionen, samt av studentens lektionsplaneringar och undervisningsmaterial. Undervisnings-
materialet består av studentens bildpresentationer och utdrag ur pjäsen som hon valt och kopierat 
upp. I videoinspelningarna från lektionen syns Frida i bild, medan eleverna enbart hörs. En av 
forskarna var delaktig i samtalen och närvarande vid lektionen. Studentens handledare på skolan var 
närvarande vid lektionen, men deltog inte i samtalen. Studien är inspirerad av etnografiska metoder 
då det insamlade materialet består av texter, videoinspelningar, samtal samt observation 
(Denscombe, 2018). 

Metoddiskussion 
Materialet för studien är relativt omfattande men kunde ha kompletterats med elevintervjuer för att 
synliggöra hur eleverna uppfattade undervisningssekvensen. Deras tankar om litteraturläsningen 
och arbetet med pjäsen hade naturligtvis varit intressant då undervisningen behandlade ett material 
som de kanske inte tidigare var bekanta med. Fridas handledare har inte heller kommit till tals i den 
här studien då fokus har varit på Frida och hennes undervisning. Handledarens kommentarer om 
undervisningen och den feedback hon gett Frida kan därför inte redovisas, vilket kunde varit ett 
intressant komplement. Vidare hade det varit av stort intresse att ta del av de filmer som eleverna 
gjorde som avslutning.  

Etiska överväganden 
Studien har bedrivits med hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2017) 
ställer. Samtliga deltagare i studien, eleverna och lärarstudenten, har gett ett skriftligt informerat 
samtycke till deltagandet. De har informerats om studiens syfte och metoder, om hur det insamlade 
materialet kommer att användas, samt om sin rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. 
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Skolans rektor och studentens handledare på skolan har informerats om studien och gett sitt tillstånd 
till genomförandet. Samtliga deltagare är pseudonymiserade. Det insamlade materialet, video-
inspelningarna, förvaras åtkomligt endast för projektets forskare enligt principer som gäller vid 
Stockholms universitet. 

Analys i flera steg  
För att besvara den första forskningsfrågan om vilka didaktiska utmaningar studenten identifierar 
under planeringssamtalet före lektionerna om Ett drömspel har vi gjort en tematisk innehållsanalys 
(Schreier, 2012). I det första skedet studerade vi videoinspelningen från planeringssamtalet samt 
transkriberade valda delar. I ett andra steg ringade vi in ställen då studenten uttryckte osäkerhet och 
frågor eller andra utmaningar inför uppdraget hon givits. I ett tredje skede sorterade vi in dessa 
under två huvudteman som tedde sig som de tydligaste utmaningarna: De egna begränsningarna i 
förhållande till undervisningens innehåll samt elevernas motivation.  

För att besvara studiens andra forskningsfråga, som handlar om enligt vilka didaktiska principer 
studenten genomför undervisningen, utgår vi från de didaktiska frågorna och teorier om lärares 
didaktiska val (Liberg, 2017; Molloy, 2011), till exempel gällande dialogicitet, i vår beskrivning av 
undervisningsförloppet. Beskrivningen baseras på videoinspelningar från lektion tre i förloppet, 
lektionsmaterial och den planering Frida delgett oss, samt på vad Frida berättar i det samtal vi har 
efter den observerade lektionen. Beskrivningen ligger sedan till grund för den efterföljande analysen, 
som görs för att besvara den tredje och fjärde forskningsfrågan. Där vill vi belysa på vilka sätt 
studenten utmanar eleverna att engagera sig i och fördjupa sin förståelse av Strindbergs Ett drömspel 
samt vilken elevrespons man kan se i dialogen mellan lärarstudenten och eleverna. Som analys-
verktyg använder vi den didaktiska rammodell (se figur 1) som Hansen (2017) utarbetat.  

RESULTAT 

Identifierade didaktiska utmaningar i arbetet med Ett 
drömspel 
Planeringssamtalet som en av forskarna har med studenten Frida infaller ungefär en vecka innan 
hon ska hålla sin första lektion. Hon har träffat eleverna och hon har fått uppgiften att arbeta med 
Ett drömspel. Hon har getts fria händer att utforma undervisningen. “Vi är typ klara” konstaterar 
Frida och hänvisar till att handledaren på skolan hunnit gå igenom kursens centrala innehåll, då 
detta infaller sent på vårterminen. Med sig till planeringssamtalet har Frida både material från kurser 
i didaktik hon haft på universitetet, boken där Ett drömspel ingår och anteckningar hon gjort medan 
hon, delvis tillsammans med sin handledare, funderat på sitt uppdrag. Hon har idéer om att arbeta 
med textkopplingar, litteratur, musik, media och dataspel och att bearbeta teman på olika sätt. Hon 
har således en hel del uppslag, men hon uttrycker också en del tvivel inför sitt uppdrag. Nedan 
presenteras två teman gällande didaktiska utmaningar Frida ger uttryck för: de egna begräns-
ningarna i förhållande till undervisningens innehåll, och hennes tankar om elevernas motivation. 

De egna begränsningarna i förhållande till undervisningens innehåll  
Med pjäsen Ett drömspel, som först gavs ut 1902, bröt Strindberg ny mark inom scenkonsten och 
han betraktas som en föregångare till det expressionistiska dramat. Bland annat Strindbergs 
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“drömspelsteknik” har gjort att han betraktas som en av det modernistiska dramats portalgestalter. 
Pjäsen hör till den svenska litteraturens klassiker, och Strindberg utan tvivel till de stora författarna. 
Frida berättar att hon läst ämnet teater på gymnasiet och konstaterar att hon inte är något “fan av 
Strindberg”. Hon berättar att hon inte hunnit läsa hela pjäsen, men hon bläddrar i boken hon har 
med sig och konstaterar att texten är svår och att hon inte känner sig bekväm med den. Hon har läst 
den under skoltiden, men den har inte lämnat några spår. Hennes ambition är att vara en 
“berättande lärare”, och Frida tänker att hon ska berätta om Strindberg för att ge eleverna en bild av 
tiden han levde i. Under samtalet läser Frida i läroplanen och pekar på olika skrivningar, och lyfter 
att litterära verk ska sättas i ett sammanhang. Hon har också tankar om hur hon skulle kunna arbeta 
med textkopplingar, men har inga konkreta förslag. “Jag är värdelös på det, jag måste nog researcha” 
säger hon.  

I det här skedet har Frida en del uppslag till hur hon ska strukturera undervisningen. Eleverna ska 
inte behöva läsa hela pjäsen, men de behöver, tycker hon, få intrigen presenterad. “Det tycker jag är 
svårt, för den är svår” säger hon. En tanke hon återkommer till är att koppla till dagens värld och 
hur man i dag tänker om att vara människa, ett tema som kunde vara intressant att arbeta med, 
menar Frida. Hon har hittat en del inspirationsmaterial på nätet som hon börjat titta på, men hon 
menar också att hon måste läsa på mera.  

Studentens tankar om elevernas motivation 
Eleverna i klassen som Frida ska undervisa går på gymnasiets teknikprogram, och Frida befarar att 
svenska inte är deras favoritämne i skolan. “Men de är snälla och gör vad man ber dem”, konstaterar 
hon. Ett drömspel är i varje fall en nöt att knäcka och Frida har diskuterat detta med sin handledare, 
som hållit med henne om att “det kan vara ganska svårt att på de här sex lektionerna trycka igenom 
Ett drömspel”. Textens litterära språk och pjäsens drömlika struktur innebär att den bjuder läsaren 
motstånd, vilket Frida är medveten om då även hon själv funnit den svår. Hon nämner också det 
ålderdomliga språket och alla svåra ord. Det gäller, menar Frida, att hitta på sätt att komma in på ett 
tema ”så man inte fastnar i den här boken och bara läser den [...] det kan bli svårt, att få dom att hitta 
motivationen”. Under planeringssamtalet tar Frida fram en kopia ur English learners, academic 
literacy, and thinking: learning in the challenge zone (Gibbons, 2009) där olika typer av stöttande 
frågor till text presenteras. Hon ser att de här frågorna kan hjälpa henne att tänka vidare på hur hon 
ska planera arbetet med pjäsen så att den blir intressant för eleverna.  

Studentens undervisning, didaktiska principer och hur hon 
utmanar eleverna  
I detta avsnitt beskriver vi vilka didaktiska principer vi kan iaktta i den genomförda undervisningen 
och vilka utmaningar vi ser att Frida ger eleverna i undervisningen. För att åskådliggöra detta 
använder vi oss av figuren för undersökningsorienterad litteraturdidaktik som Hansen (2017) utar-
betat. De olika tolkningsstrategierna finns även beskrivna i figur 1.  

Sex lektioner om Ett drömspel 
Under den första lektionen fokuserar Frida på att skapa en förförståelse inför arbetet med pjäsen Ett 
drömspel. Hon har gjort övervägningar gällande vad som ges utrymme i lektionen och hur innehållet 
struktureras. Hon läser högt Strindbergs introduktion till pjäsen, kallad Erinran. Efter det berättar 
hon om Strindberg som person och författare. Därefter läser eleverna den första delen av pjäsen. 
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Elevernas hemuppgift blir att läsa om den första delen av pjäsen och stryka under svåra ord. Eleverna 
ska också förutse vad som kommer att hända i pjäsen då Indras dotter stiger ner till jorden. 
Lektionen avslutas med att eleverna skriver ner tre ord de tänker på när de hör namnet August 
Strindberg. 

Under lektion två återkopplar Frida till den första lektionen och sammanfattar på sin PowerPoint 
elevernas tankar i form av de tre ord de skrivit ner, ett sätt att låta elevernas röster ta plats. Bland 
orden återfinns bland annat “drömmar”, “hur det är att drömma”, “olika sidor hos människan”, 
“förväntningar” samt “människan i ett sammanhang”. Efter att ha samlat in de svåra ord eleverna 
strukit under, går Frida över till att introducera pjäsen, pjäsens karaktärer och pjäsens kontext. Hon 
presenterar det litteraturhistoriska perspektivet och sätter pjäsen i ett större sammanhang. Nu 
bedömer Frida att eleverna har tillräcklig kunskap om pjäsen för att kunna arbeta med enskilda 
scener. Hon delar in eleverna i sju grupper och varje grupp tilldelas en scen ur pjäsen. Att låta 
eleverna arbeta i grupp med ett textutdrag är exempel på Fridas lösning gällande frågan hur under-
visningen genomförs. Gruppen får i uppgift att arbeta med sin scen utifrån några frågor som Frida 
formulerat: Vad tycker ni att scenen handlar om?, Vad har scenen för tema?, Finns det någon moral?, 
Vad vill scenen säga?, Hur tror ni att karaktärerna i scenen ser ut? Uppgiften eleverna får till följande 
lektion är att dokumentera en dröm ”som någon du känner har haft” (frågor och uppgifts-
beskrivning från Fridas PowerPoint).  

Lektion tre observeras och videofilmas av en av forskarna. Lektionen inleds med en genomgång av 
de svåra orden, de som lyfts fram av eleverna tidigare. Frida introducerar olika strategier för hur 
man kan förstå orden, till exempel genom att hitta synonymer som passar i sammanhanget eller 
känna igen någon del av ordet. Därefter följer grupparbete. Nu ska eleverna svara på frågorna de fått 
under lektion två, om den utvalda scenens tema och moral. Eleverna förväntas här arbeta med texten 
och i grupperna diskutera och pröva olika tolkningar som kan leda fram till en fördjupad förståelse. 
Detta kan ses som arbete med upptäckande och prövande tolkningsstrategier och grupparbetsformen 
erbjuder alla elever möjlighet till aktivt deltagande. Frida cirkulerar i klassrummet, och diskuterar 
kort med varje grupp. Lektionens avslutande aktivitet är att varje grupp ska välja ett citat ur sin scen. 
Citatet läses sedan upp i helklass. Genom att eleverna i gruppen ska komma överens om citatet måste 
de förhandla, eller åtminstone diskutera texten. Enligt Fridas instruktion ska de kunna förklara 
varför de valt citatet och sätta det i kontext, vilket kräver att de kan föreställa sig scenen. Detta menar 
vi innebär en fördjupande tolkning av ett textavsnitt. Genomgången i helklass har Frida förberett så 
att hon ur en silverask (vilket hon skojar om) drar namn på elever som får representera gruppen och 
presentera det valda citatet och redogöra för sammanhanget. Metoden innebär att alla elever 
förväntas ta en aktiv roll, något som enligt våra observationer ter sig som en klassrumskultur 
eleverna funnit sig tillrätta med.  

Lektion fyra ägnas inledningsvis åt arbete med de drömbeskrivningar som eleverna tidigare fått i 
uppgift att skriva. Eleverna berättar i tur och ordning om sina beskrivningar och de övriga i gruppen 
noterar vad som är intressant. Här arbetar eleverna med egna upplevelser. Därefter kopplas deras 
samtal om drömmar till tankar om Erinran, som de läst den första lektionen. På så sätt knyts 
elevernas upplevelser till texten de läst. Frida ber även eleverna återkoppla till de teman de 
identifierat i sina pjäsutdrag. Nu ska eleverna börja arbeta med den film som undervisnings-
sekvensen ska avslutas med. Frida har formulerat följande instruktioner som eleverna får under 
lektionen:  



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Katarina Rejman & Elisabeth Zetterholm 

5 4     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

• Hitta ett tema som ni vill utgå från (se Erinran, ert textutdrag, era drömmar) 

• Skapa en mall: mardröm/dröm - tema - karaktärer - handling - moral 

• Skapa ett manus (se ex. Ett drömspel) alternativt körschema 

Under lektion fem ger Frida även preciserande instruktioner som eleverna ska ta med sig inför 
arbetet med filmerna mellan lektionerna: 

Ett drömspel - film 

• Ni ska skapa en film på 3 minuter som handlar om hur det är att vara 
människa idag. 

• Filmen ska ha ett tema som kan kopplas till hur det är att vara människa idag 
(gärna något av de teman ni har sett i era textutdrag från ”Ett drömspel”). 

• Filmen ska vara konstruerad som en dröm eller en mardröm. Den behöver 
alltså inte ha ett logiskt händelseförlopp. 

• Filmen ska innehålla en mening från ert textutdrag ur “Ett drömspel” i text 
eller tal. 

• Ni får skapa filmen med vilket program ni vill. 

• Ni behöver inte vara med i filmen. Filmen får vara animerad eller tecknad. 

• Ni får gärna använda er av de drömmar som ni har presenterat i gruppen. 

Under den femte lektionen får eleverna också en del inspirationsmaterial. Därefter börjar eleverna 
arbeta med sina filmer. Den sista lektionen ägnas åt filmförevisning. Efter varje film får eleverna 
besvara frågan: “Vad tycker ni är filmens tema?” 

Frida avslutar den sista lektionen i undervisningssekvensen med att fritt citera dotterns sista replik i 
Ett drömspel. Detta kan vi läsa på hennes PowerPoint-bild: “Vårt avsked förestår och slutet nalkas; 
farväl ni människobarn, ni drömmare”, hämtat från Strindberg, 1994, s. 198: ”Vårt avsked förestår 
och slutet nalkas; farväl du människobarn, du drömmare”.  

Studentens undervisning utifrån ett undersökningsorienterat 
litteraturdidaktiskt perspektiv  
I nedanstående tabell utgår vi från Hansens korta förklaringar (2017, s. 47f) till varje enskild 
tolkningsstrategi. I den högra kolumnen relateras Hansens förklaringar till hur lärarstudenten Frida 
i olika aktiviteter utmanar eleverna i undervisningen. Siffrorna inom parentes anger under vilken 
lektion den aktuella aktiviteten förekommer. Här utgår vi från beskrivningen av de sex lektionerna 
i föregående avsnitt. Asterisken* betyder att vi genom utdrag ur transkriptioner visar exempel på 
hur tolkningsstrategierna tar sig uttryck i undervisningen i dialog mellan Frida och eleverna.  
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Tabell 1. Analysverktyg med de olika tolkningsstrategierna. Fritt efter Hansen (2017). 

Strategi Förklaring Exempel på hur Frida utmanar eleverna 

Förförståelse Var öppen för den litterära texten. 
Förbered dig på att se saker på nytt sätt. 
Vidga perspektivet för att möta textens 
föreställningsvärld. 

(1) Högläsning av Erinran – öppna för det 
drömlika i pjäsen, vidga elevernas 
perspektiv. 

(1) Fridas presentation av Strindberg – 
skapa förståelse för tiden och ge kunskap 
om författaren.  

(1) Läsning i grupp och enskilt – möta 
textens föreställningsvärld. 

(2) Fridas presentation av pjäsen, 
karaktärer och kontext – vidga perspektivet 
för att möta textens föreställningsvärld. 

Upplevelse Ta dig tid att uppleva textvärlden. 
Följ med i texten och lev dig in i personer 
och handling. 
Omsätt dina upplevelser till andra 
uttrycksmedel som berikar din upplevelse, 
som exempelvis skrift, bild, drama, video. 
Lägg märke till speciella händelser och 
stämningar, men dra ännu inte några 
slutsatser. 
Var öppen för olika tolkningar. 

(4) Arbete med drömbeskrivningar – egna 
upplevelser, upplevelser av textvärlden, 
dess stämningar, öppning för olika 
tolkningar.  

(5) Inspirationsmaterial i form av bilder och 
musik – stämningar, andra uttrycksmedel. 

(4, 5, 6) Arbete med film – omsätta 
upplevelser och tolkningar i ett annat 
uttrycksmedel. 

Upptäckande 
tolkning 

Gå på upptäcktsfärd i texten. 
Fundera över möjliga textkopplingar. 
Hitta betydelsefulla delar i texten. 
Ge förslag på vad texten handlar om. 

(1) Förutse vad som kommer att hända – 
hitta ledtrådar till vad pjäsen handlar om. 

(3)* Scenens tema – hitta betydelsefulla 
delar i texten, ge förslag på vad texten 
handlar om. 

(3)* Val av citat – hitta betydelsefulla delar 
i texten.  

Prövande 
tolkning 

Kontrollera argument och texthänvisningar. 
Pröva dina tolkningar tillsammans med 
andra.  
Var öppen för dialog, ge respons på andras 
tolkningar. 
Gör en plan för ytterligare undersökningar av 
texten. 
 

(2) Grupparbete med scener – pröva 
tolkningar tillsammans. 

(3)* Scenens tema – pröva tolkningar, 
dialog och respons. 

(4) Skriv ett manus för en film – en plan för 
ytterligare undersökning av texten. 

Fördjupning Gå nu på djupet med utvalda textavsnitt. 
Analysera sammanhang i texten. 
Fundera över tolkningar med hänvisning till 
texten. 

(3)* Val av citat – fördjupning av textavsnitt 
genom att citatet placeras i sitt 
sammanhang. 

Samlad  
tolkning 

Fundera över viktiga teman och textdelar. 
Fundera över vad texten egentligen handlar 
om.  
Ge ett förslag på en samlad tolkning av 
texten. 

(4) Drömbeskrivningar, tankar om Erinran, 
teman i pjäsutdrag – genom att koppla de 
olika aktiviteterna gör eleverna samlade 
tolkningar som tar form i ett filmmanus.  

Perspektifiering Försök förstå texten i relation till dig själv. 
Försök förstå texten i relation till det 
omgivande samhället. 
Värdera textens kvalitet och relevans. 
Samla ihop de fakta som undersökningen av 
texten har kommit fram till. 

(4) Fridas instruktion till arbetet med 
filmerna – riktar in eleverna mot en 
transformation av deras texttolkningar så 
att de kan kopplas till temat hur det är att 
vara människa idag.  
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Elevrespons – några exempel på diskussion om och tolkning 
av texter 
I det följande lyfter vi två exempel från den tredje lektionen, som är markerade med asterisk* i 
tabell 1. Exemplen är valda för att visa hur Frida och eleverna rör sig mellan de olika tolknings-
strategierna som presenterats i figur 1 samt tabell 1. Här ger vi ett exempel från ett gruppsamtal och 
ett exempel från samtal i helklass. Exemplen visar hur det sker en växelverkan mellan olika 
tolkningsstrategier innan Frida och hennes elever kommer fram till en mera samlad tolkning av det 
utvalda textavsnittet.  

I det första exemplet diskuterar en elevgrupp temat i sitt pjäsutdrag med Frida. I diskussionen kan 
man se hur eleverna prövar sin tolkning. De har diskuterat pjäsutdraget i gruppen några minuter 
när Frida blandar sig i samtalet, vilket betyder att eleverna bearbetat sin förförståelse av textavsnittet 
och med Fridas hjälp gör de nu en upptäckande och prövande tolkning av texten. 

1. Frida: Det är en så kort text. 

2. Elev 1: Men den är ganska djup om man säger så. 

3. Elev 2: [...] “Hvarje glädje som du njuter, Bringar alla andra sorg, Men din sorg gör ingen 
glädje, Därför är det sorg på sorg! Så går färden till din död. Som tyvärr blir andras bröd!”  

4. Frida: Men vad vill dom här? 

5. Elev 2: Ja men exakt, vad vill dom här, först säger han att det är dåligt och sen så blir det... 

6. Frida: Men jag tänker så här ”varje glädje som du njuter bringar alla andra sorg”, det är ju ett 
problem eller hur? Om du är glad så är alla andra ledsna. 

7. Elev 2: Exakt, så om du går över nåns gröda, då blir du glad, men då trampar du in på 
(otydligt). 

8. Frida: Ja, men varför blir du glad av att gå över någons gröda? 

9. Elev 3: Kan det vara så att om du har det bra måste någon annan ha det dåligt. 

10. Frida: Ja, kan det va så? 

11. Elev 2: Ja, det kan va så, men jag tror att han vill säga att det INTE ska va så.  

12. Elev 3: Ja, men det ÄR så, men han vill inte att det ska va så. 

13. Elev 1: Eller så är det bara att folk är arga när (otydligt). 

14. Frida: Ja det är typ en bild av orättvisan. 

15. [...] 

16. Frida: Men det här är också intressant, för först kommer det här ”din glädje bringar sorg” 
men din sorg bringar ingen glädje… 

17. Elev 2: Exakt, det är det som bara kastar bort hela tanken. 

18. Frida: Så här kommer fram till, aha ni förstår, och här bara, nej. 



T E M A :  L I T T E R AT U R DI D A K T I K  
Katarina Rejman & Elisabeth Zetterholm 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     5 7  

19. Elev 2: Då blir det sorg på sorg, och “Så går färden till din död. Som tyvärr blir andras bröd!”. 

20. Frida: Ja, det är lite mystiskt, men ni kan ju i alla fall komma fram till, eller ni har kommit 
fram till, att det som du sa också (elevens namn), att det här handlar om någon typ av motsats, 
om en obalans. 

21. Elev 2: Exakt. 

I det här avsnittet blir det tydligt att eleverna gör en närläsning av texten för att söka förstå den. Frida 
säger inledningsvis att det är en kort text, men kommentaren på rad 2 visar att eleven tycker att den 
är djup och han citerar några rader för att visa detta (rad 3). När Frida ställer en fråga om hur 
avsnittet bör tolkas (rad 4) upprepar eleven frågan instämmande och inbjuder till en prövande 
tolkning av texten. På de följande raderna kan vi se hur Frida och eleverna rör sig mellan upptäck-
ande och prövande tolkningar av texten. På rad 14 ger Frida en mera samlad tolkning av avsnittet. 
Frida och eleven går sedan tillbaka i texten, se rad 16 och framåt, för att återigen göra en mera 
prövande tolkning av texten innan Frida och eleven avslutar med att ‘ni har ju kommit fram till…’, 
vilket kan tolkas som en konklusion. Genom att vända och vrida på delar av texten kommer de till-
sammans fram till att det handlar om någon typ av obalans. Frida erbjuder inte några färdiga svar 
utan uppmuntrar snarare eleverna att pröva sina tolkningar.  

I följande utdrag finns ytterligare exempel på hur eleverna tillsammans med Frida rör sig mellan 
olika tolkningsstrategier utifrån modellen. Grupperna har valt ut ett citat ur sin text och citatet ska 
presenteras och placeras i sitt sammanhang av en elev som får representera gruppen inför hela 
klassen: 

22. Elev: Dottern pratar “Man vill gå bort, och man vill stanna... Så rivs hjärtats hälfter var åt sitt 
håll, och känslan slits som mellan hästar av motsats, obeslutsamhet, disharmoni...” Vi tänker 
att det är ett avsked, mellan dottern och diktaren. 

23. Frida: Diktaren ja, och hela jorden. 

24. Elev: Hon vill ju både gå bort och stanna kvar, så det känns som att hennes hjärta klyvs itu. 
Hon har goda känslor och negativa känslor. 

25. Frida: Vad beror de goda och de negativa känslorna på?  

26. Elev: Jag skulle gissa på att hon har varit med om något. Jag vet inte. 

27. Frida: Kan det va att hon har någon form av medlidande med människorna och känner att 
hon behöver stanna kvar och hjälpa dom, rädda situationen? Kanske.  

28. Elev: Kanske. 

29. Frida: Men samtidigt vill hon inte det för hon tycker inte jorden är så bra, eller kan ju vara så 
att... 

30. Elev: Eller behöver hon prata med Indra? Det var Indra som var pappan. Hon vill framföra 
kritiken till pappan.  

31. Frida: Ja, för hon har ju faktiskt ett uppdrag, ett konkret uppdrag som hon måste genomföra. 

32. Elev: Så hon gillade människorna men hon tvingade sig att åka därifrån. 
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33. Frida: Ja exakt, och det är ju intressant det här ”slitas som mellan hästar” 

34. Elev: Det är starkt. 

En elev (rad 22) inleder med ett citat. Han ger ett förslag på vad textavsnittet handlar om utifrån den 
gruppdiskussion som föregått presentationen och beskriver därmed en upptäckande tolkning. Frida 
fyller i och på rad 25 ställer hon en fråga som leder till en dialog inom ramen för en prövande 
tolkning mellan Frida och eleven (rad 25-30). På rad 31 gör Frida sedan en samlad tolkning av texten 
som eleven utvecklar och bekräftar. Genom att eleverna diskuterar citatet med varandra och med 
Frida, fördjupar de sin tolkning av texten i sitt sammanhang. Genom sin närläsning väcks 
funderingar om möjliga tolkningar med hänvisning till och i relation till det textavsnitt de läst. Fridas 
frågor och kommentarer bidrar till och bekräftar elevernas tolkningar.  

DISKUSSION 
Studenten Frida, som studerar tredje terminen på ämneslärarutbildningen och gör sin första VFU, 
uttrycker i det första planeringssamtalet att hon upplever många utmaningar inför den uppgift hon 
givits av sin handledare. Texten hon ska arbeta med är svår och eleverna, 22 pojkar på teknik-
programmet, tror hon kanske inte är så intresserade av svenskämnet. En möjlig förklaring till hennes 
uppfattning kan vara en rätt allmänt omfattad syn på pojkar som ointresserade av läsning, i 
synnerhet pojkar som är mer intresserade av tekniska ämnen. Denna onyanserade bild, att pojkar är 
ointresserade av läsning och att intresset för fiktionsläsning bland unga minskar, har fått ett starkt 
genomslag. Men Nordberg (2017, s. 59) menar, med hänvisning till fler studier, att unga är 
intresserade av fiktionsläsning. Han, liksom Olin-Scheller (2006), pekar dock på att elever i 
gymnasiet inte med självklarhet upplever skolläsningen som givande.  I det reflekterande samtalet 
efter den tredje lektionen är Frida trots allt nöjd, ja hon säger till och med att hon är ”glad i hjärtat”. 
Eleverna har varit aktiva och hon upplever att hon fått god och positiv respons. Hon är full av till-
försikt inför de sista tre lektionerna hon har planerat i sekvensen.  

Så hur kommer det sig att hennes oro kom på skam? I samtalet efter lektionen säger Frida: “Jag har 
slitit som ett djur för att få ihop det här”, och här kanske en del av svaret vilar. Frida har inte någon 
erfarenhet av litteraturundervisning, men mer eller mindre medvetet har hon iscensatt en undervis-
ning som vi menar i hög grad påminner om den undersökningsorienterade litteraturdidaktiken 
(Hansen 2017). Fridas strävan var från första början att pjäsen Ett drömspel skulle göras intressant 
och angelägen för eleverna, något hon såg som sitt uppdrag. I sin didaktiska planering har hon för-
berett undervisningen utifrån ett elevcentrerat perspektiv och hon vill ge eleverna en tydlig ingång i 
textläsningen samt en motiverande och intressant uppgift som avslutning på undervisnings-
sekvensen. I och med att hon gjort klart för sig själv vad hon vill att eleverna ska få ut av 
undervisningen, nämligen en djupare förståelse för hur Ett drömspel kan vara intressant för 
människor i dag och hur pjäsen kan behandlas och förstås via temat att vara människa, har hon 
besvarat den didaktiska frågan varför detta. Den frågan är enligt Liberg (2017) en av de mest grund-
läggande för en lärare att ta ställning till. Även Bergman m.fl. (2011) understryker vikten av att 
läraren har ett förhållningssätt till varför-frågan, och då särskilt gällande litteraturundervisning, som 
annars riskerar bli okritisk och traditionell. Frida skapar ramar och tydliga mål och arbetet i under-
visningen präglas av systematik, vilket avslöjar hennes överväganden gällande metoder, det vill säga 
den didaktiska frågan hur. Här finns en tydlighet som enligt Elf och Hansen (2017) främjar elevernas 
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engagemang och kreativitet. Frida har också arbetat aktivt med själva texten Ett drömspel, vilket lett 
till att hon ”kan” texten som behandlas i undervisningen. Hon har valt delar ur texten, strukturerat 
arbetet i grupperna och planerat olika aktiviteter där pjäsen behandlas, vilket visar att hon har en 
relation till pjäsen (jfr. Öhman 2015). Hon poängterar att läsningen och arbetet med texten ska 
upplevas som intressant och meningsfull för eleverna. För att det ska ske inser hon behovet av 
stöttning, och genom aktiviteter före läsningen, under läsningen och efter läsningen blir undervis-
ningen situerad, den är förankrad i ett här och nu med syftet att göra elevernas möte med texten så 
positivt som möjligt (jfr. Hansen, 2017; Liberg 2017). Här ges möjlighet till en befruktning mellan 
en analytisk läsning och en subjektiv upplevelseläsning, som kan ha potential att bidra till det meta-
perspektiv som Nordberg (2017) menar karakteriserar den litterära läsaren. Den kreativa läsningen 
(Persson, 2007) förstärks även genom att Frida inser att elevernas teknikintresse bör utnyttjas. Det 
tas till vara då hon ger eleverna möjlighet att uttrycka sina tolkningar genom estetiskt skapande i 
form av film, och vi kan se tecken på att eleverna är engagerade, vilket Frida också bekräftar i ett kort 
samtal efter att lektionsserien avslutats.  

I en undersökningsorienterad litteraturdidaktik sker en växelverkan mellan upplevelse och en mer 
analytisk distansering (Hansen, 2017). När Frida ger eleverna uppgifter som handlar om att 
diskutera och föreslå teman i pjäsen Ett drömspel, efterfrågar hon en mer analytisk ingång till pjäsen. 
I den interaktion med eleverna vi sett i lektionen som vi följt och dokumenterat med videoinspelning 
kan vi se hur hon ber eleverna återvända till texten och genom frågor uppmuntrar hon eleverna att 
utveckla sina tolkningar. Men hon inbjuder också eleverna till arbete med sina egna drömbeskriv-
ningar, och slutligen till att skapa en film, där de får kombinera sin analys, i form av teman de 
identifierat i pjäsen, med sina egna upplevelser. Deras närläsningar av texten, till exempel i form av 
valda citat, ska synliggöras i filmen med en mening i text eller tal. Läsningen och meningsskapandet 
konkretiseras således i en film, där eleverna i estetisk form får koppla sina egna upplevelser till pjäsen 
Ett drömspel, och berätta om vad det är att vara människa i dag. Detta är ju det tema som Frida valt 
för sin undervisning och hennes ambition har hela tiden varit att relatera den klassiska pjäsen till 
elevernas liv och till dagens samhälle, något som läroplanen för gymnasiet efterfrågar (Skolverket, 
2011a). Att skapa en film utifrån de givna kriterierna är en form av utforskande arbete, och förut-
sätter att eleverna engagerar sig i texten och kopplar den till sig själv och samhället i dag. 
Skönlitteraturen sätts här i relation till de ”i cyberrymden ständigt pågående fiktionella processerna” 
(Nordberg, 2019, s. 253).  

Den undervisning Frida genomför visar hur hon genom noggranna förberedelser har skapat ett 
undervisningsförlopp där de olika aktiviteterna bygger på varandra och skapar en helhet, en rytm 
där olika metoder sker i växelverkan, och där det finns utrymme för samtal och tolkning. Betydelsen 
av samtalet, förhandlingen, flerstämmigheten är en didaktisk princip som många forskare och 
litteraturdidaktiker hävdar främjar engagemang och lärande (se t.ex. Dysthe, 1996; Fish, 1980; 
Höglund, 2017; Nordberg, 2017; Liberg, 2017; Öhman, 2015). Frida har läst pjäsen och hon kan den. 
Hon har läst på om Strindberg och om den tid pjäsen skrevs i, vilket ger henne en känsla av säkerhet. 
Hon har gjort en rad didaktiska överväganden, om innehållets struktur och om undervisnings-
förloppet. Innehållet, den skönlitterära texten, har strukturerats för att möta de förväntningar hon 
bedömer att eleverna har. Här ser vi hur Frida i sin undervisning skapar möjligheter för möte mellan 
eleverna och innehållet, det vill säga texten Ett drömspel.  
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I svenskämnets syftesdel läser man att “eleven ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det 
särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum” (Skolverket 2011a, s. 160). I arbetet med Ett 
drömspel återkommer eleverna och Frida ofta till existentiella frågor i dialogerna. I pjäsen har Indras 
dotter fått i uppdrag att ta reda på vad människorna på jorden klagar över. Eleverna ser att Indras 
dotter upptäcker bland annat orättvisor och sorg bland människorna på jorden och de ser att hon 
finner att “det är synd om människorna”, och att hon därför “slitas som mellan hästar” i sina känslor. 
Det upplever eleverna som starkt, och kanske lämnar pjäsen fler spår hos dem, än den gjorde hos 
Frida själv när hon läste pjäsen under sin egen skoltid. Det är också möjligt att de ser hur lite detta 
med att vara människa förändrats sedan Strindberg skrev pjäsen för mer än 100 år sedan. 

Sammanfattningsvis menar vi att den undervisning vi fått följa uppvisar en genomtänkt ämnesdi-
daktik som också är bildningsorienterad i det att elevernas meningsskapande i förhållande till en 
klassisk text får stå i förgrunden. Frida antar modigt utmaningarna och realiserar en litteraturdidak-
tik där hon genom olika arbetsformer skapar möjligheter för eleverna att höras och utvecklas och 
där hon ger utrymme för deras tolkningar av texterna. Därigenom blir läsningen angelägen för 
eleverna som genom att göra avstamp i den lästa litteraturen sedan kan föra diskussioner med 
relevanta kopplingar till sitt eget liv och det som sker i samhället idag. VFU-handledarens roll är i 
sammanhanget viktig, men även lärarstudentens arbete och engagemang skapar förutsättningar för 
utveckling av didaktisk handlingskompetens. 
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Alla läser! Empiriska perspektiv på 
frågan om litteraturens samhälleliga 
relevans 

Olle Nordberg  

ABSTRACT  

Imaginative literature in Swedish schools is beset by a conflict of goals. It is initially and generally 
presented in the curriculum as a resource for personal development, insights into the mindset of 
other people, and the strengthening of democratic values. However, going further in the official 
school guidelines this literary orientation is supplanted by an instrumental orientation emphasizing 
technical reading skills, linguistic proficiency, fact-finding and precise grading criteria. 

This conflict has been subject to considerable research on a theoretical level. The reading project 
presented here, by contrast, studies an exceptionally large corpus of 25 teachers and 1 200 students 
empirically to see how they react to the conflict of goals in five major areas: Legitimation, Learning, 
Gender and age, Teaching and Valorisation. In this paper, the project design is grounded, presented 
and combined with a discussion about the relevance – and potential – of literary fiction based on 
some preliminary results. 

Keywords: empirical reading research, literary teaching, attitudes to reading, teenagers’ reading 
habits, literary competence 

 

O L L E  N O R D B E R G    
FD i litteraturvetenskap, lektor i 
svenskämnets didaktik  

Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier (EDU) 

Uppsala universitet 

E-post: olle.nordberg@edu.uu.se 

  



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Olle Nordberg  

6 4     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

INLEDNING 
Denna artikel knyter an till temat om litteraturens samhällsrelevans med utgångspunkt tagen i en 
större pågående läsundersökning. I studien finns en ambition att på empirisk väg belysa såväl upp-
fattningar om som konkreta exempel på fiktionens roll och potential i skolundervisning. Detta i 
förhållande till den konflikt i frågan som kan uppfattas i relationen mellan skolans styrdokument 
och aktuell litteraturdidaktisk-empirisk läsforskning. Konflikten kan i korthet beskrivas som 
spänningsfältet mellan krav på mätbarhet, konkret nytta och instrumentell kunskap å ena sidan, 
estetiska upplevelser och personlighetsutvecklande demokrati- och bildningsperspektiv å den andra. 
Syftet med artikeln är dels att introducera projektets bakgrund, teoretiska förankring, metodologiska 
ansats och dess kopplingar till detta problemområde, dels att låta några tidiga resultat från under-
sökningen utgöra basen för en litteraturdidaktiskt inriktad diskussion om, och i så fall hur och 
varför, fiktionsläsning upplevs relevant och utvecklande för den stora grupp elever som ingår i stu-
dien. 

BAKGRUND 
Sensommaren 2018 blev jag kontaktad av en nytillträdd förvaltningschef i en svensk småstads-
kommun. Hon delgav sina visioner om att på en övergripande nivå lyfta den skönlitterära läsningen 
i den aktuella bygden, bland annat för att sätta igång invånarnas tankar och utmana invanda mönster 
och normsystem. Förvaltningschefen berättade vidare att kommunen, med levande brukstradition 
och som hon beskrev det en ”praktisk mentalitet” starkt färgad av industri och lantbruk, ligger en 
bit under det nationella genomsnittet vad gäller andel personer med eftergymnasial utbildning. Hen-
nes intryck var att litteraturläsning inte stod så högt i kurs bland invånarna. Hon nämnde i 
sammanhanget även statistik över skolresultat som i olika avseenden befann sig under riksnivåerna. 
Initiativtagaren till mötet, som kände till att jag hållit på med litteraturdidaktik och läsforskning, 
frågade hur man skulle kunna lägga upp en lässatsning i det stora format hon tänkt sig. Mina asso-
ciationer förde tankarna till de omfattande ansatser som gjorts inom Community Reading, som till 
exempel Chicago Reads, Boston Reads och andra Hela staden läser-projekt och jag såg i samma stund 
stora läsforskningsmöjligheter. Vi landade snart i tanken att det projekt som hon börjat formulera 
skulle kunna genomföras i alla kommunala skolor i kommunen, men också synas i biblioteken och 
i andra skyltfönster. Torsten Pettersson som jag samarbetat med tidigare i empiriska läsforsknings-
projekt kring unga läsare involverades i detta, samtidigt som förvaltningschefen sådde fröet hos 
nyckelpersoner bland kommunala beslutsfattare. Efter en snabb beslutsprocess fick jag och 
Pettersson från och med september 2018 möjligheten att utveckla läsforskningsdelen av denna sats-
ning. Våren 2020 har också Anna Lyngfelt anslutit till den vetenskapliga delen av projektet. 

En pilotomgång genomfördes redan vårterminen 2019 med 230 högstadie- och gymnasieelever med 
förutsättningen att dessa skulle läsa en gemensam bok under samma tidsperiod för att uppnå en så 
kallad bokcirkeleffekt (jfr Nordberg, 2019a; 2020). Grundidén hos både oss forskare och de ansvariga 
från kommunen var att hålla litteratursamtalet och den gemensamma diskussionen i centrum. Detta 
förutsatte att klasserna läste och diskuterade boken tillsammans och vi beslöt att varje lärare, med 
den givna utgångspunkten, skulle få utforma hur i samspel med sina unika undervisningsgrupper. I 
januari/februari 2020 genomfördes läsprojektet i full skala med omkring 1 200 deltagande elever från 
skolår 4 till 12. En likadan läsperiod kommer att genomföras vårterminen 2021.  
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STYRDOKUMENT OCH AKTUELL FORSKNING 
Att barns och ungas läsning på en generell och ibland ganska diffus nivå anses samhällsrelevant visar 
det engagemang som frågan väckt bland politiker och debattörer under de senaste 15 åren. Denna 
allmänna diskussion som ofta kretsat kring digitaliseringen och vacklande PISA-resultat har dock 
sällan förts på vetenskaplig grund, eller utifrån den viktiga utgångspunkten att PISA inte mäter lit-
terär läsning i någon större utsträckning (Melin, 2016; Nordberg, 2017; Torell, 2002). Den så kallade 
legitimeringsfrågan, det vill säga frågan om varför skönlitteratur ska läsas överhuvudtaget har varit 
aktuell under samma tidperiod och har av litteraturdidaktiker bland annat undersökts med utgångs-
punkt i styrdokument, i läromedel och i lärares och lärarutbildares förhållningssätt (Dahl, 2015; 
Persson, 2007; Ulfgard, 2015). I dessa studier har varför-frågan visat sig vara relativt svår att svara 
på för många av de inblandade: elever, studenter, läroboksförfattare, läroplansförfattare och lärare 
på olika nivåer. Detta kan förstås ses som ett problem för litteraturdidaktiken. Vad ska vi ha littera-
turen till? Och på vilka grunder ska den frågan besvaras? 

Vi som har utformat den vetenskapliga sidan av detta projekt menar att en viktig och delvis proble-
matisk aspekt av legitimeringsproblemet är direkt knuten till styrdokumentens formuleringar om 
litteraturläsning. Det är vi inte ensamma om. Litteraturläsningens roll i svenskämnet och i skolan i 
stort har avhandlats intensivt inom det litteraturdidaktiska forskningsområdet alltsedan 2011 års 
läroplansreform, och även innan den trädde i kraft (Andersson, 2019; Lindell, 2019; Lundström, 
Manderstedt & Palo, 2011; Lyngfelt & Nissen, 2018; Molloy, 2011; Nordberg, 2020; Persson, 2007; 
Öhman, 2015). På senare år har frågan allt tydligare satts i relation till den skolkontext som formats 
i de mätbarhetsinriktade styrdokumentens kölvatten, där ledord såsom effektivitet, transparens, 
mätbarhet, måluppfyllelse och kvalitetsutveckling starkt har präglat såväl lärares arbete som elever-
nas uppfattning om vad som är viktigt (Berg, 2010; Biesta, 2010; Bornemark, 2018; Borsgård & 
Jönsson, 2019; Lundström m.fl., 2011; Molloy, 2011). Farhågor om att litteratursamtal kring inne-
håll, djup inlevelse och engagemang i fiktionsvärldar, estetiska dimensioner, personlig utveckling 
och demokratiska värden som på en övergripande nivå tydligt är inskrivna i svenskämnets syftesbe-
skrivningar för både grundskolan och gymnasiet inte får det utrymme som det borde ha har 
återkommande uttryckts (se t.ex. Martinsson, 2018; Molloy, 2011; Nordberg, 2020; Öhman, 2015).1 
Detta tycks bero på att kunskapskraven, betygskriterierna, i alltför stor utsträckning formar den 
undervisning som bedrivs. Följden kan då bli att eleverna mest arbetar med uppgifter som skräd-
darsytts för att kunskapskraven ska kunna bockas av (jfr Nordberg, 2020; Skolverket, 2018). Vid en 
närmare läsning framgår att det redan under rubriken Centralt innehåll kan anas en rörelse bort från 
de personlighetsutvecklande och empatiska motiven till läsning mot mer färdighets- och nyttighets-
inriktade sådana.2 Frustration över att litteratur inte läses i sin egen rätt och för fiktionens egen skull 
i skolan, utan enkom legitimeras i förhållande till andra ämnen har också framförts från flera håll 
(se t.ex. Kåreland, 2013; Lyngfelt & Nissen, 2018; Penne, 2013; Öhman, 2015). Det förekommer inom 
fältet även en generell kritik mot att en instrumentellt inriktad läsförståelse och en slags funktionell 
literacy-inriktning ersatt den djupare litteraturförståelsen och reflexiva litteraturläsningens roll i 
skolan (se t.ex. Borsgård & Jönsson, 2019; Damber & Nilsson, 2014). Lässtrategier, som har en fram-
trädande plats i grundskolans styrdokument, och vars potential har lyfts fram i olika sammanhang 
(se t.ex. Graeske, 2015; Tengberg, 2016), ses av kritikerna som en tungt vägande faktor i den 
utvecklingsriktningen. 
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Motreaktionen har ibland formulerats som att läsa fiktion för fiktionens skull, för dess estetiska kva-
liteter och för det djupa engagemanget i berättelsens intrig (se t.ex. J. Thavenius, 2005; M. Thavenius, 
2017; Öhman, 2015). Denna hållning har i sin tur tidvis befunnit sig i konflikt till mer uttalade tvär-
vetenskapliga, demokratiska eller värdegrundsinriktade läsprojekt i skolan och kring 
ämneskonceptionen Svenska som demokratiämne som växte fram under 00-talet (se t.ex. Bergman, 
2007; Bergöö & Ewald, 2003; Hultin, 2012; Malmgren, 2003; Molloy, 2007). Att sammanlänka litte-
raturläsning, värdegrundsarbete och samhällsfrågor, som exempelvis klimathotet, har 
återkommande lyfts upp som en viktig litteraturdidaktisk möjlighet, ofta med förbehållet att littera-
turen fortsatt ska läsas som just litteratur (se t.ex. Alkestrand, 2016; Löwe & Nilsson Skåve, 2020; 
Nilsson Skåve, 2015). Som tangerats ovan har andra kritiserat den värdegrundsinriktade och den 
uttalade sammanlänkningen mellan skönlitteratur och samhällsfrågor som ett sätt att göra litteratur 
till just ett hjälpmedel vilket anses reducera litteraturens säregenhet (se t.ex. Andersson, 2010; 
Lyngfelt & Nissen, 2018; J. Thavenius, 2005). Även perspektivet att litteratur inte alls behöver avko-
das, förstås fullt ut eller knäckas som en rebus, utan tvärtom gärna får vara svårgenomtränglig, 
vacker och känsloframkallande, har lyfts fram under senare år som något som riskerar att gå förlorat 
i det rådande skolsystemets litteratursyn (se t.ex. Andersson, 2019; Lindell, 2019; Nordberg, 2019b; 
Smidt, 2019). 

Det går således på en övergripande nivå att se hur ett nyttighets- och användbarhetskrav på littera-
turen skaver mot mer öppna personlighets- och empatiutvecklande hållningar med utgångspunkt i 
det litterära uttryckets estetiska egenart. Denna motsättning finns inte minst inom själva läroplanen, 
med en slagsida – skapad av konkretionens tyngd – mot det nyttigt rationella (jfr Kåreland 2015; 
Sigvardsson, 2020).3 Som ett övergripande symtom på denna problematik kan nämnas att 
Skolverkets läslyft för grundskolan till mycket stor del är inriktad på sakprosa och att den litterära 
läsningen, som har en anmärkningsvärt undanskymd plats i satsningen, inte i nämnvärd utsträck-
ning syftar till personlighetsutveckling, förståelse av andra människor, utveckling av demokratiska 
värden eller litterär läsförmåga i estetisk mening (se Erixon & Löfgren, 2018). Huvudfokus är istället 
inriktat på att eleverna ska bli bättre i andra skolämnen och på att använda lässtrategier för att ut-
vinna fakta ur text, vilket känns igen från sammanfattningen ovan. Detta vägval har 
uppmärksammats och kritiserats skarpt av bland annat Per-Olof Erixon och Maria Löfgren (2018; 
se även Bergmark & Viklund 2020; Nordberg, 2020). Samma konflikt kan skönjas i styrdokumentens 
utformning där de inledande, allmänt hållna, delarna går just i personlighetsutvecklande, omvärlds-
orienterande riktning medan de alltmer konkreta beskrivningarna av vad som ska bedömas och 
betygssättas leder mer mot en teknisk analysförmåga än en öppen och utvecklande diskussion 
(Skolverket 2020a; 2020b). I helhetsbilden framträder den instrumentella läsningen och den tekniska 
och mätbara analysen som litteraturundervisningens yttersta mål, vilket aktualiserar frågan om 
samhällsrelevans. Statens styrdokument tycks framförallt via sina bedömningsanvisningar peka i 
riktningen att det konkret nyttiga och direkt mät- och användbara också är det verkligt relevanta.  

PROJEKTETS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
I inledningen av artikeln presenteras dess syfte som bestående av två delar: 1) att övergripande in-
troducera det aktuella läsprojektets bakgrund, teoretiska förankring och metodologiska ansats, och 
2) att låta några tidiga resultat från undersökningen utgöra den empiriskt förankrade basen för en 
litteraturdidaktiskt inriktad diskussion om fiktionsläsningens relevans. I detta textavsnitt görs en 
genomgång av projektets syfte och frågeställningar i vid och introducerande mening i enlighet med 
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punkt 1. Denna introduktion är även tänkt att sätta projektet i sitt ämnesdidaktiska sammanhang 
och visa dess forskningsmässiga aktualitet och angelägenhet. 

Det som sammanfattats i föregående avsnitt bygger på akademiska forskares textanalyser av styr-
dokument och skolverkssatsningar och på diskussioner och positioner inom det litteraturdidaktiska 
forskningsfältet. Hur verksamma lärare och elever inom grundskola och gymnasium förhåller sig till 
frågan om litteraturens relevans, till styrdokumenten och till fiktionens potential och plats i svensk-
ämnet och i skolan i stort, och i den digitaliserade samtiden, är däremot inte empiriskt utforskat i 
större skala. Det material vi samlat in från 1 200 läsare och 25 lärare ger oss rika möjligheter att göra 
detta. Vi vill bland annat veta mer om hur den gemensamma läsningen och diskussionen påverkar 
elevernas syn på fiktionsläsning, deras förmåga att läsa, förhålla sig till och i klassrummet diskutera 
skönlitteraturens mångsidiga tolkningspotential. Vi vill också undersöka de undervisande lärarnas 
upplevelser av elevernas utveckling och de potentiella processer av identitetsskapande och vidgande 
av perspektiv som följer med diskussionerna i klassrummet. Påverkas elevernas förmåga att läsa fikt-
ion som fiktion? Och vilka möjligheter finns att utveckla den potential som litteraturen erbjuder för 
personlighetsutveckling och omvärldsorientering? Går det att se vad som händer med enskilda ele-
vers och hela gruppers attityd till och syn på fiktionslitteratur och boksamtal?  

Vi formulerar i projektet den övergripande frågan om våra resultat kan användas för att ta tillvara 
litteraturens speciella förmåga att genom ett inifrånperspektiv på karaktärernas tankar och känslor 
förbättra förståelsen av människor som i olika avseenden är annorlunda än läsaren själv. Och vidare: 
Hur aktualiseras frågor om genuskonstruktion och normkritik i den typen av tankeprocesser? Vi vill 
också veta mer om lärarnas sätt att arbeta med skönlitteratur och hur de upplever styrdokumentens 
inflytande på deras litteraturdidaktiska överväganden, inte minst på deras sätt att bedöma elevernas 
insatser. Upplevs i praktiken en motsättning av den typ vi har sett i styrdokumenten? Vad får detta 
i så fall för konsekvenser? 

Sammantaget kan dessa ingångar delas upp i fyra huvudområden. Inom dessa följer och studerar vi 
både elever och lärare. 

Legitimering: Hur legitimerar elever och lärare läsning av fiktionslitteratur i ett fakta- och mätbar-
hetsorienterat skolsystem? Hur legitimeras litteraturen i ett underhållningsorienterat och digitalt 
mediaflöde?  

Lärande: Vad anser elever och lärare att man kan lära sig av litteratur? Och hur står detta i relation 
till styrdokumentens övergripande formuleringar om personlighetsutveckling och ökad förståelse 
för omvärlden och andra människor? 

Genuskonstruktion: Går det att se skillnader i hur olika elevgrupper förhåller sig till texterna utifrån 
de fyra huvudområden om listas här? Vilken roll spelar ålder och kön för elevernas förhållningssätt 
till att läsa och att lära sig från det? Hur konstrueras genus i boksamtalen? 

Undervisning: Vilken roll spelar litteraturen i undervisningen? Hur navigerar lärare och elever i 
spänningsfältet mellan det personlighetsutvecklande och det mer tekniskt inriktade? Mellan det 
svårmätbara och det som passar i en matris? Finns det en plats för samtal och diskussion? 

Projektet står också på ett femte ben, där den empiriska nivån utgör grund för metaperspektivet: 
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Litteraturdidaktisk diskussion med utgångspunkt i resultaten: Hur kan resultaten från de ovanstående 
fyra områdena på en generaliserad nivå bidra till att utveckla litteraturundervisningen? Kan resulta-
ten ge nya infallsvinklar på litteraturens roll och relevans i 2020-talets samhälle? 

PROJEKTETS TEORI, METOD OCH GENOMFÖRANDE  
Som framgått syftar projektet till att undersöka fiktionens potential utifrån en öppen och bred 
empirisk ingång med elevers och lärares perspektiv i fokus, inte utifrån färdiga teoretiska resone-
mang (jfr Bortolussi & Dixon, 2003; Johansson, 2015; Miall, 2006; Nordberg, 2017; Pettersson, 2015). 
Med den utgångspunkten är det följdriktigt att projektet teoretiskt och övergripande metodologiskt 
bygger på idéer från Grounded Theory om en empirigenererad teoribas och om kombinerandet av 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta innebär i korthet att all kategorisering av empiriskt 
material för analys görs, så långt det är möjligt, med utgångspunkt i vad informanterna faktiskt 
svarar och inte enligt analysteman eller modeller som bestämts på förhand (Glaser & Strauss, 2008). 
I linje med detta har vi genomgående i både enkäter och semistrukturerade fokusgruppintervjuer 
givit informanterna utrymme för egna reflektioner och fördjupade svar (jfr Krueger, 2009; Morgan, 
1997; Wibeck, 2010).  

I projektets teoretiska grund utgör även genusteori och receptionsteori viktiga beståndsdelar. Skap-
andet av mening med utgångspunkt i de litterära texterna, och som uttrycks i diskussioner, enkäter 
och intervjuer sker både individuellt inom läsaren, i samspelet mellan text och läsare samt i de grup-
per där läsaren befinner sig (Fish, 1980; Langer, 2017; Torell, 2002). Svaren måste därför relateras 
till exempelvis elevernas möjligheter att inta olika läsarroller utifrån normsystem och grupprocesser 
när socialt konstruerade könsroller sätts under förhandling i lässamtalen (Jfr Coffey et al, 2006; 
Diekman & Murnen, 2004; Molloy, 2003). Dessa aspekter är även intressanta att relatera till 
kommunens motiv till att inleda lässatsningen, en process i vilken könsrollsnormer nämndes i olika 
skeden.  

Metodmässigt hade vi initialt idén om att se läsperioden som en didaktisk intervention och studera 
den i ett före och efter-perspektiv. I piloten kunde vi också se en hel del intressanta skillnader i svaren 
före och efter. Utifrån den tanken utformades ett digitalt enkätmaterial för lärare respektive elever 
att fylla i på varsin sida av läsperioden. Enkätfrågorna som ställs till eleverna handlar om medie-
vanor, om deras läsupplevelse, om motiv till litteraturläsning och i vilken mån de ser 
litteraturdiskussioner som meningsfulla och utvecklande. Lärarfrågorna har dels en inventerande, 
dels en didaktiskt reflekterande inriktning. Efter hand har vi dock omformat detta till en helhets-
studie med mer tvärsnittskaraktär, och det är så vi har arbetat från och med hösten 2019, även om 
vi har kvar enkätförfarandet enligt principen före och efter. Enkäterna, som innehåller både fritext-
frågor, flervalsfrågor och frågor gjorda med Likertskala (1–5), sammanställs och analyseras både 
kvalitativt och kvantitativt. Resultaten ses som samspelande sinsemellan och med de fokusgrupps-
intervjuer som görs efter varje läsperiod med elev- och lärargrupper från de tre skolstadierna.4 

Den första boken som valdes till projektet var Lois Lowrys Den utvalde som lästes av 230 högstadie- 
och gymnasielever under pilotstudien vårterminen 2019. Romanen ingick i det nationella läspro-
jektet Berättelser som förändrar några år tidigare5 och var därigenom utprövad av drygt 2 000 
ungdomsläsare, vars många tankar och diskussioner om bland annat människovärde, tolerans för 
olikheter, övervakning och yttrandefrihet hos de elever som läste den gången analyserats i ett annat 



T E M A :  L I T T E R AT U R DI D A K T I K  
Olle Nordberg  

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     6 9  

sammanhang (Nordberg, 2019a). Den utvalde utspelar sig i ett annorlunda samhälle än vårt, i en 
dystopisk totalitär stat som till en början känns trygg och helt fri från problem. Gradvis framträder 
den bottenlöst mörka baksidan genom huvudpersonens allt djupare förståelse för hur allting hänger 
ihop, något som bara han och hans läromästare har möjlighet att se i sina roller som minnesbevarare 
från tidigare generationer. Till den efterföljande läsperioden valde vi medvetet realistiska romaner 
med handling förlagd i den verkliga världen. Tematiskt ville vi att böckerna i den andra omgången 
skulle belysa och problematisera genuskonstruktioner och normsystem.  

Själva genomförandet i fullskaligt format planerades tillsammans med de lärare och skolledare som 
ingick i det tidigare nämnda pilotprojektet. Läsperioden för 2020 bestämdes till fyra veckor mellan 
jullov och sportlov (v. 3-6). Lärarna fick under den föregående hösten löpande information om 
bokval, distribution av böcker och preliminära resultat från pilotstudien. Inför lässtarten repeterades 
den övergripande instruktion som tidigare hade kommunicerats för projektets praktiska genom-
förande och vad lärarna behövde förhålla sig till enligt följande (det nedanstående är ett urklipp ur 
ett längre informationsbrev):  

• Grundidén är bokcirkelns! Läs boken gemensamt i klassen. Diskutera innehållet med 
eleverna. Låt deras tankar om det lästa få utgöra grunden för diskussionerna.  

• Läs och diskutera en del i taget. Dela upp läsningen på det sätt du finner lämpligast för 
din klass. I de yngre åldrarna kanske det passar bäst att läsa högt en bit varje dag, i gym-
nasiet kan boken exempelvis delas upp i 3-5 delar som eleverna läser hemma. Varje del 
diskuteras på lektionstid i skolan i smågrupper eller i helklass. Arbeta för att alla elever 
har läst lika långt till varje sådant tillfälle. Högläsning fungerar ofta bra även i äldre åldrar. 

• Fyll i digitala enkäter före och efter läsningen. Om ni inte har tillgång till datorer går det 
också att göra på papper, men vi föredrar digitala svar. Både lärare och elever fyller i en-
käter. Enkäterna får ni sända till er. 

Du har som lärare alltså mycket stor frihet att utforma hur ni jobbar med läsningen, utöver det som 
står ovan. Vi har sett under pilotstudien att det finns många sätt att ta arbetet vidare i olika riktningar 
med skrivuppgifter, analyser, debatter, poddar, utställningar osv. Efter att eleverna fördjupat sig i 
boken finns alla möjligheter! Men som sagt, den gemensamma läsningen och diskussionen är i fokus 
enligt ovan. 

Som redan nämnts fanns i formandet av denna periodiska modell en inspiration från Community 
Reading (jfr Fuller & Reberg Sedo, 2013) där både vi och kommunen var intresserade av huruvida 
någon ringar på vattnet-effekt av läsningen skulle uppstå, där böckerna skulle kunna diskuteras 
också i helt andra miljöer än i klassrummen, såsom busshållplatser, skolmatsalar, idrottshallar och 
inte minst i hemmen.  

Då projektet i sin fullt utvecklade form även innefattade kommunens alla mellanstadieelever valdes 
två olika böcker inför 2020. Mellanstadieeleverna tog sig an Sara Kadefors bok Billie. Avgång 9:42 
till nya livet. Högstadie- och gymnasieelever läste Den jag var av Meg Rosoff. Den förstnämnda 
boken handlar om den 12-åriga storstadsflickan Bille som fosterhemsplaceras av socialtjänsten i ett 
mindre samhälle där strikta och traditionella normsystem är rådande. Alla känner alla och ingen 
rubbar balansen. Utom Billie. Hennes närvaro både i den nya familjen och i samhället sätter en 
mängd processer i rörelse, både av glädje och sorg, och de sociala strukturernas begränsande och 
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destruktiva krafter blir tydliga för karaktärerna i boken – och för läsaren. Den jag var är en 
reflekterande roman som berättas i tillbakablickar av en mycket åldrad man. Han ser tillbaka på sin 
misslyckade skoltid vid olika internatskolor, i synnerhet en kustnära sådan: S:t Oswalds, där han är 
elev under merparten av boken. I sin stora vantrivsel smiter han allt oftare iväg till en fiskestuga 
bebodd endast av en jämnårig tystlåten kamrat som lever ett fritt liv i harmoni med elementen helt 
utanför samhället. Deras relation växer fram på ett underligt vis, där huvudpersonens komplexa för-
hållande till kamraten emellanåt liknar besatthet. I inledningen beskrivs den av berättaren som en 
livsavgörande kärlek. Mot slutet kastas regler och förutsättningar om på ett sätt som sätter frågor 
om normer, identitetssökande, könsroller och konstruerat genus i fokus. Båda böckerna för 2020 
valdes i samråd med barn- och ungdomsboksforskare och bibliotekarier med specialisering på de 
aktuella åldrarna. Den tredje läsomgången kommer att beröra etnicitet, främlingskap och flykting-
problematik. De romaner som valts för 2021 är Katitzi av Katarina Taikon i mellanstadiet och Lina 
Stoltz På natten är allt sant i högstadiet och gymnasiet. Våra tankar kring bokval och tematik kan 
förstås kopplas samman med den övergripande frågan om skönlitteratur och samhällsrelevans, men 
också med idéerna om det fiktionslitterära uttryckets egenhet. Den övergripande utgångspunkten 
för bokvalen är att välja starka fiktionsberättelser som kan väcka tankar och skapa diskussion inom 
aktuella områden (jfr Boglind, 2016). 

TIDIGA RESULTAT OCH TENDENSER  
I skrivande stund är vi mitt i projekttiden. Här finns inte plats för en mer heltäckande resultatge-
nomgång, och vi har inte heller hunnit analysera de sammanlagt över 2500 enkäter och sex timmar 
intervjuer som hittills samlats in tillräckligt för att presentera en sådan. Några nedslag kommer emel-
lertid att göras. Dels för att visa något av det vi faktiskt har sett men framför allt för att belysa den 
potential vi menar att det fortsatta arbetet inrymmer. Nedslagen är huvudsakligen kvalitativa och 
görs till allra största del i elevmaterialet. Till den jämförande diskussion som förs utifrån kvantitativa 
data bör tilläggas att en numerär obalans finns i svarsfrekvens mellan före- och efterenkäterna. Detta 
beror till stor del på tekniska problem som lett till att flera hundra enkätsvar fått lämnas in analogt, 
svar som alltså inte ingår i denna sammanställning. Då det sammantaget finns över 900 digitala svar 
(902) på efterenkäterna menar vi att de mer kvantitativa jämförelserna trots detta har ett visst värde. 
Totalt 1301 digitala enkäter fylldes i innan läsperioderna genomfördes.  

Om mediekonsumtion och synen på fiktioner 
Som berörts ställs i inför-enkäterna generella frågor om mediekonsumtion. Genomgående anger 
förhållandevis få av de medverkande eleverna att de läser fiktionstext i någon större utsträckning, 
varken hemma eller i skolan.6 Fiktionskonsumtionen består huvudsakligen av youtubeklipp, TV-
spel och TV-serier.  

Detta är intressant på många sätt och kan sättas i relation till andra undersökningar av liknande slag 
(Lundström & Svensson, 2017; Nordberg, 2017; Pettersson, 2015). Att en låg läsfrekvens inte per 
automatik innebär att eleverna tycker att fiktionsläsning är meningslös eller att man inte kan lära sig 
något av den har andra studier visat (Nordberg, 2017; Pettersson, 2015). Att en övervägande del av 
elevinformanterna på fritextfrågan Är fiktionsläsning en rent avkopplande aktivitet eller kan man 
lära sig något, eller utvecklas som person av att läsa skönlitterär fiktion? (2019) alternativt Vad kan 
man lära sig av att läsa påhittade berättelser (fiktion)? (2020) med eftertryck svarar att påhittade 
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berättelser kan ge kunskap och leda till utveckling skulle kunna ses som ett resultat i enlighet med 
detta. Naturligtvis kan det också ses som ett uttryck för föreställningen om den goda boken och den 
goda läsningen som Magnus Persson och andra har berört i olika sammanhang (Martinsson, 2018; 
Persson, 2007; 2012). Bland dessa textsvar går också att se en skiljelinje mellan nyttoinriktade svar, 
som i huvudsak handlar om att lära sig nya ord, och mer personlighetsutvecklande och reflekterande 
sådana såsom: ”[m]an kan få en annan syn på omvärlden, genom att man får se/läsa ur ett annat 
perspektiv än det man lever och ser ur varje dag” (jfr Nordberg, 2017). Den skillnaden går att sätta i 
relation till den tidigare diskussionen om litteraturläsningens legitimering i styrdokumenten och 
dess plats i läslyftet. 

Att lära sig av det som inte är sant 
Mer substantiella och utvecklade exempel på inställningen att fiktionsläsning kan leda till kunskaper 
förekommer frekvent i informanternas fritextsvar om själva läsningen. I pilotstudien från 2019 
kunde vi tydligt se att den dystopiska crossover-roman vi valde har engagerat majoriteten av de hög-
stadie- och gymnasieelever som deltog. En relativt stor andel skriver också att den aktuella romanen 
och diskussionerna har öppnat nya tankar om omvärlden, om deras eget liv men också om läsning 
i stort: 

Elev 1: Jag är inte jätte intresserad av böcker vilket gör att jag inte pratar om det så 
mycket heller. Men när vi nu allihopa har läst en och samma bok så har jag insett att 
det finns så mycket att diskutera om och att det ger så mycket. Det ger väldigt mycket 
att alla i en klass läser samma bok då man lätt kan få hjälp kring att förstå saker man 
missat. Men det ger även klassen en slags gemenskap. 

Elev 2: Man kan absolut lära sig saker. Om inte faktabaserade, så kanske läsningen kan 
leda till nyttiga insikter om sitt eget liv. Man kan genom läsning få uppleva saker som 
skiljer sig från sin egen livssituation, och därmed finna underlag till att ifrågasätta 
samhället man lever i. Man kan lära sig ett hantera problem/känslor, massvis med nya 
ord och koncept och tankegångar. 

Elev 3: Nej inte riktigt, men jag brukar vanligtvis inte läsa fiktion alls. Men nu funderar 
jag på eventuellt börja göra det. Har alltid haft en uppfattningen över att fiktion är 
tråkigt då det icke är realistisk men det kanske inte är så. 

Perspektiv på litteraturdiskussioner 
I pilotstudien går även att se en ganska tydlig förändring när det gäller hur eleverna uppfattar litte-
raturdiskussioner som intressanta, personlighetsutvecklande och omvärldsorienterande i en 
jämförelse mellan svar lämnade före respektive efter läsperioden vilket några av de ovanstående elev-
citaten illustrerar. I enkäterna ställs tre frågor i form av påståenden om litteratursamtal i 
klassrummet enligt nedan. Svaren har lämnats i form av ett värde på en Likertskala (1-5) och en 
sammanfattande fritextskommentar. 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Olle Nordberg  

7 2     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

Diagram 1. Attityder till boksamtal 2019 
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Som framgår verkar synen på bokdiskussioner ha förändrats något. Ser vi till skillnaderna i andelen 
elever som fyllt i värdet 3 eller högre på enkätens tre frågor (där alternativet 3 rimligtvis kan ses som 
en representation av ståndpunkten ”Ok”, dvs inte uttalat negativ) om hur de uppfattar litteratur-
diskussioner i klassrummet ser vi följande utveckling: 

Tabell 1. Procentuellt utfall av andelen svar med värde 3 eller högre på frågor om attityder till boksamtal före respektive efter 
genomförd läsperiod (2019) 

Fråga Före Efter 

Att prata om böcker i klassrummet är intressant 46,3 % 54,2 % 

Att prata om böcker i klassrummet utvecklar mig som person 50,5 % 56,6 % 

Att prata om böcker ger viktiga perspektiv på verkligheten 52,9 % 63,7 % 

Engagemangets betydelse 
Genomgående finns många uttryck för att pilotstudiens bokval engagerat och ett flertal elever skriver 
att det här var en stark och avgörande läsupplevelse för dem: 

Elev 4: Ja, den utvalde har gett mig lite mer styrka att man inte ska vara som alla andra 
man ska vara glad om man är annorlunda och inte må dåligt över det. 

Elev 5: Boken fick mig att tänka på hur lyckligt lottade människor är. Även på hur 
samhället i boken kan spegla vissa andra samhällen som finns idag. Jag kände en stor 
frustration när jag läste, på alla dessa orättvisor som uppstås efter varannan sida. 

Här och på andra ställen i materialet framgår hur engagemang i fiktionsberättelsen och i samtalen 
om denna ofta leder reflektionerna vidare till omvärlden, till det egna samhället och till elevens eget 
liv och tankar. På omvänt sätt sammanfaller svaren om hur tråkigt det var att läsa med utsagor om 
att eleverna inte har förstått eller förmått att ta sig in i fiktionsvärlden alls – som en elev uttrycker 
det ”boken är sämst, det är helt oförsålig [sic] och värdelös”, eller i något enstaka fall att de inte ser 
det meningsfullt att göra kopplingar mellan fiktion och verklighet (jfr Langer, 2017; Torell, 2002): 

Elev 6: Eftersom jag utgår från att boken inte är verklighetsbaserad så tycker jag inte 
det påverkar synen på den värld jag lever idag. 

Att litteraturen blir samhällsrelevant – och relevant på en mängd andra sätt – om den engagerar är 
tydligt i en övergripande slutreflektion kring piloten. Och omvänt. Betydelsen av att acceptera och 
värdera fiktionens speciella mimetiska kontrakt för att litteraturläsning ska kunna bli utvecklande 
och relevant blir tydlig i det sista elevexemplet. Den slutsatsen kan i sin tur kopplas samman med 
diskussionen om styrdokumentens tendens att leda bort från den dimension av litteratur och läsning 
som uppmärksammats tidigare i artikeln.  

Läsperioden 2020 – Mellanstadiet 
Resultaten från 2020 är mer omfattande sett till antalet informanter och utgår från läsningen av två 
olika romaner inom det tema som tidigare nämnts.  

Hos mellanstadieeleverna kunde vi se tidigt i analysarbetet – inte minst i elevintervjuerna – att Billies 
historia har engagerat och lett till livliga diskussioner i klasserna, bland annat i frågor som rör 
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normer, könsroller och önskan att få vara sig själv. Eleverna har också kunnat relatera situationer ur 
boken till händelser känslor och tankar från det egna livet. Flera av informanterna formulerar sig på 
följande sätt som svar på frågor som berör inlevelse och identifikation: 

Elev 7: Jag tror att boken vill säga att man ska vara sig själv och att man ska prata om 
svåra saker som har hänt i sitt liv och det tycker jag är ett ganska bra budskap. 

Elev 8: Jag kände verkligen att jag kunde leva mig in i olika personer vid olika tillfällen 
men oftast Billie och ibland Tea. 

Elev 9: Ja att hon har det svårt hemma med sin mamma och så så har det vart för mig 
också lite så förstår henne där. 

Elev 10: Inte i tankar men känslor, när Charlie dog kände i boken jag känslan när jag 
nästan förlora min lillebror. 

Många har identifierat sig med huvudpersonen Billie, men det finns också ett stort antal exempel på 
att eleverna känt gemenskap med den introverte och delvis mobbade, men också integritetsfulla 
Alvar. Att det kan ge en slags tröst att dela sin egen utsatthet med karaktärer i boken förekommer i 
flera svar, bland annat detta: 

Elev 11: Alvar. jag har oxå blivigt lite mobat förut men alvar det var könt att höra om 
honom. 

Boken om Billie har genomgående lett till ett stort antal reflektioner om hur andra har det och hur 
livet kan vara väldigt annorlunda och väldigt svårt för barn i samma ålder som de själva.  

Läsperioden 2020 – Högstadiet och gymnasiet 
Den jag var har upplevts vara mer trögläst och den kan sägas ha ett långsammare tempo än vad 
ungdomsböcker vanligen har. Samtidigt uttryckte både elever och lärare under intervjuerna att den, 
trots att den var ”tråkig”, liksom dröjde sig kvar. Att den har lämnat tydliga avtryck framgår av 
fritextsvaren där över hälften av läsarna vittnar om just detta. Det finns också reflektioner i materi-
alet som visar att det finns läsare som särskilt uppskattat den på grund av dess annorlunda sätt att 
berätta, av tematiken och av hur detta samspelar: 

Elev 12: Jag har fått en annan typ av förståelse för boken p.g.a de är så om bytta roller 
mellan Finn och Hilary som får mig att känna lite så här besviken men ändå glad på 
något sätt. Kan inte sätta ord på de för det flesta böcker handlar om att de har en 
början som är bra och i mitt händer det något dåligt och i slutet blir allt bra, men den 
här boken! Var inte som samma gamla sätt… 

Elev 13: Jag har aldrig riktigt hört en historia som den här. Den var så unik, och även 
fast det inte hände något särskilt var den fortfarande intressant att läsa. 

Elev 14: Boken är otroligt viktig enligt mig. I dagens samhälle är allting inte vad man 
tror, vi kan inte veta en persons sexuella läggning eller biologiska kön bara av ett kolla 
på den. Jag tycker att boken visar ett bra exempel på att kvinnor inte alltid är svagare 
än män. Finn, som först troddes vara kille, visades var en tjej som är händig, stark och 
tar ansvar. 
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Som framgår har genustematiken lyfts fram både i dessa exempel och det förkommer även i enkät-
materialet från Billie-läsarna. Genuskonstruktion och normkritik berördes på olika sätt också i 
fokusgruppernas diskussioner. Trots att vi i vårt analysarbete ännu inte gått djupare ner i detta om-
råde kan vi alltså se att läsningen och diskussionerna inneburit att dessa frågor kommit upp till 
förhandling.1 

I ett helhetsperspektiv kan vi konstatera att högstadie- och gymnasieeleverna som grupp verkar ha 
svårare att ta till sig en realistisk roman berättad i ett långsamt tempo utan tydlig inriktning mot en 
särskild fråga eller problemområde i jämförelse med den dystopiska berättelse med en klar inbyggd 
samhällskritik som lästes föregående år (även om inte heller Den utvalde är skriven i tempo furioso 
eller kan sägas ha en enkel komposition). Problemen verkar utöver tempot enligt elevkommenta-
rerna ha sin grund i själva tidsavståndet, till viss del i språket och inte minst i de många referenserna 
till ämnen, personer och platser som eleverna fullt förståeligt inte känner till. Att fastna kring sådana 
saker kan tyda på en ovana att läsa skönlitteratur generellt, och kanske i synnerhet den här typen av 
bok (jfr Nordberg, 2020). Det framgick också i enkätmaterialet och under intervjuerna att kompo-
sitionen med en inramning av huvudberättelsen, den snart 100-årige berättaren befinner sig i en 
nutid utspelad på 2040-talet, inte riktigt uppfattats av eleverna. Även om det i materialet också visar 
sig att en klart noterbar andel elever verkligen har greppat kompositionen är denna större tendens i 
sig själv ett intressant resultat som går att relatera till diskussioner om att utmana läsare, både inne-
hållsligt/ideologiskt och berättartekniskt, för att utveckla deras fiktionsförståelse och litterära 
läsförmåga (Blok Johansen, 2015; Johansson, 2017; McCormick, 1994). Precis som i pilotstudien 
uttrycker de elever som motiverar sin negativa inställning och inte bara svarar ”tråkigt” eller ”läsning 
suger”, att de inte har förstått boken: 

Elev 15: Nej jag tyckte inte att någonting alls var bra med boken. Jag förstod ingenting 
och den var jättetråkig att läsa. 

Intressant nog finns ingen explicit kommentar om att det påhittade inte spelar någon roll i materialet 
från 2020 även om det här svaret ligger i den riktningen:  

Elev 16: Jag levde mig inte in i personerna. varför ska jag låssas och drömma om att 
va en annan mofucka när jag har ett eget liv 

Här kan möjligen skillnaden i genre mellan det mer realistiska berättarsättet, som finns i både Billie 
och Den jag var, och det dystopiska avstånd som präglar Den utvalde spela in. 

Om motstånd, vidgade perspektiv och attityder till boksamtal 
Trots utbredda svårigheter att läsa Rosoffs roman, vilket alltså både lärare och elever vittnar om, ska 
dessa inte överdrivas. Även de mer ovana läsarna har som det uttrycks i lärarintervjuerna ”kommit 
igenom den” med lärarnas stora insatser som en viktig faktor, och det har lett till positiva effekter. 
Här har möjligen bokcirkelmetodiken och Community-Reading-aspekten spelat in, vilket följande 
lärarcitat signalerar: 

Lärare 1: Mycket kul med ett bokprojekt som sträcker sig över åldrarna och att jag har 
fått arbeta med samma bok i flera klasser på skolan. Projektet har givit upphov till flera 
diskussioner, inte bara i klassrummet utan även i korridorer på raster och mellan klas-
serna. Det har varit mycket positivt. Boken har varit svår för många elever och det har 
krävts mycket stöttning under läsningen för att få dem med på tåget. Det är också flera 
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elever som har uttryckt att de inte gillar "den typen av bok" som vi läst, men med hjälp 
har de klarat att ta till sig den och fått erfarenhet av en annan typ av bok som de annars 
inte hade läst, vilket jag ser som mycket positivt. 

Som tidigare berörts ges i fritextfrågorna utförliga kommentarer som tyder på engagemang, tankar 
i rörelse och fördjupade reflektioner kring Rossofs berättelse – inte minst i svaren på den helt öppna 
inledningsfrågan Vilka tankar och känslor har du fått av boken som du har läst i klassen? Även i 
enkätmaterialet från 2020 framträder en positiv förändring när det gäller elevernas uppfattningar 
om hur de upplever att prata om böcker i klassrummet.
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Diagram 2. Attityder till boksamtal 2020 

Elevenkät inför läsprojekt, vt 2020 Elevenkät efter läsprojekt, vt 2020 
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Ser vi också här till skillnaderna i andelen elever som fyllt i värdet 3 eller högre på enkätens tre frågor 
om hur de uppfattar litteraturdiskussioner i klassrummet blir utfallet följande: 

Tabell 2. Procentuellt utfall av andelen svar med värde 3 eller högre på frågor om attityder till boksamtal före respektive efter 
genomförd läsperiod (2020) 

Fråga Före Efter 

Att prata om böcker i klassrummet är intressant 35,5 41,1 % 

Att prata om böcker i klassrummet utvecklar mig som person 40,5 % 44,5 % 

Att prata om böcker ger viktiga perspektiv på verkligheten  45,1 % 53,4 % 

 

Den tydligaste ökningen finns alltså i båda läsomgångarna inom det samhälls- och omvärldsorien-
terande fältet.  

Om bedömning av litteratursamtal 
Mycket kort ska också en aspekt från lärarmaterialet tas upp i anslutning till ovanstående diskussion. 
Glädjande nog kan vi se att litteraturläsningen i de skolor vi undersökt verkar ha en ganska fram-
skjuten plats i klassrummen, oberoende av projektet, enligt lärarnas enkät- och intervjusvar. På en 
generell nivå ser de positivt på litteraturens roll i ungdomarnas kunskaps- och personlighetsutveckl-
ing. De flesta lärare tycks inte heller se styrdokumentens formuleringar som särskilt begränsande. 
Men från en annan vinkel visar det sig att en stor andel inte räknar in arbetet med läsningen, 
diskussionerna och den vidare bearbetningen i vad som ska bedömas. 

Lärare 2: Jag sa redan från början att bokprojektet inte skulle betygsättas. Kanske det 
var en anledning till att flera verkade ta alldeles för lätt på det och ursäktade sig med 
att de hade så förskräckligt mycket att göra i andra ämnen och därför inte hann läsa 
som de skulle. Jag kommer att ge muntlig respons till eleverna när det gäller deras 
"insats" under projektet. 

Lärare 3: Enklare återkoppling där diskussionen har fått vara i fokus. Jag har betonat 
för gruppen att det är en uppgift vi gör för att det är roligt snarare än jagar betyg - 
något som inte fungerar med alla grupper, men den aktuella gruppen reagerade med 
lättnad och läster [sic] trots att det inte fanns negativa konsekvenser för deras betyg. 

Lärare 4: Jag har inte bedömt elevernas insatser på annat sätt än att jag har tackat för 
att de delat sina tankar. 

Dessa resonemang är intressanta och kan ses som samspelande med läroplanens struktur där litte-
raturens utvecklande dimensioner inte sammanblandas med de mer konkreta riktlinjerna i det 
centrala innehållet, och framförallt inte med kunskapskraven (Sigvardsson 2020, s. 12f). I detta finns 
det en risk att eleverna inte ser litteraturdiskussionerna som viktiga eller som att de ens räknas in i 
kursen. Det som inte räknas in i kursen hamnar lätt utanför vad som anses relevant, såväl för individ 
som för samhället (jfr Nordberg, 2020). Det går samtidigt att förstå lärarnas övervägningar som tycks 
bottna i tanken att boksamtal och reflektioner kring det lästa riskerar att bli starkt hämmade av 
bedömningsaspekten.  
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
De tidiga resultaten från elevernas enkät- och intervjusvar kan redan i det här skedet visa på intres-
santa tendenser gällande de medverkande elevernas medievanor, deras attityd till läsning och 
litteratursamtal samt deras litterära läsförmåga. Vi kan också utifrån en bred empirisk grund förhålla 
oss till hur fiktionslitteraturen kan fungera som ett sätt att bearbeta och förstå sig själv och världen 
– och att det kan uppfattas som helt meningslöst när kontakten med berättelsen saknas eller när 
attityden är negativ (vilket är en logisk följd av det första). Genom att gå djupare ner i materialet, 
systematiskt med våra fyra första huvudområden: Legitimering, Lärande, Genuskonstruktion, 
Undervisning som strukturerande ramverk, ser vi stora möjligheter att förstå mer om bland annat 
varför och hur det skiljer sig mellan olika grupper – och därmed kunna bidra inom det femte områ-
det Litteraturdidaktisk diskussion med utgångspunkt i resultaten. 

Att det personliga engagemanget och inlevelsen är central för elevernas fiktionsförståelse är tydligt i 
våra resultat (jfr Nordberg, 2020; Öhman, 2015). Tanken att detta även är en grundläggande förut-
sättning för att få igång givande boksamtal delas av många inom området (se t.ex. Chambers, 2014; 
Eriksson Barajas, 2012; Nordberg, 2020). Hur dessa avgörande, och tillsynes självklara, aspekter av 
litteraturläsning kan ses som marginaliserade i aktuella styrdokument och i grundskolans läslyft har 
berörts i inledningen (jfr Bergmark & Viklund 2020). Att inte litteratursamtal finns med under 
rubriken Tala, lyssna och samtala i grundskolans läroplan är ett annat tecken på detta, ett tecken 
som kan leda till förvåning. Detsamma gäller formuleringarna om budskap som förekommer i Lgr 
11 såsom vore de färdiga konstanter i varje skönlitterärt verk. Att litteraturläsning genom styrdoku-
menten riskerar att reduceras till problemlösning, färdighetsträning och komplement till andra 
ämnen är mycket olyckligt. En sådan utveckling förminskar också skönlitteraturens och fiktionens 
speciella potential. 

Resultaten som redovisas här ger stöd för den öppna, gemensamma litteraturdiskussionen, och att 
ett tydligt synliggörande av det arbetssättet gör att eleverna värderar och blir medvetna om sin ut-
veckling. En betydelsefull indikation på det är hur elevernas syn på boksamtal påverkas under 
projektets gång. Såväl i pilotundersökningen som i den fullskaliga studien tycks litteraturdiskuss-
ioner upplevas som mer intressanta, personlighetsutvecklande och inte minst omvärldsorienterande 
efter avslutad läsperiod än innan. Detta kan kopplas ihop med diskussionen om lärares val att lyfta 
bort bedömningskraven för att skapa en öppnare atmosfär, och möjligen ses som ett tecken på att 
styrdokumentens formuleringar får följder som gör att litteraturen hamnar utanför den vanliga 
verksamheten. Hur god lärarens ambition med ett sådant beslut än är finns dock risken att konse-
kvenserna blir att eleverna ser litteraturdiskussioner som mindre viktigt än annat skolarbete (jfr 
Nordberg, 2020). 

AVSLUTNING  
Syftet med artikeln har varit att introducera projektets ambition och kapacitet att säga något väsent-
ligt och empiriskt grundat om litteraturläsning i skolan. Detta med utgångspunkt i de teoretiska 
diskussioner och läroplans- och läslyftsanalyser som förts under hela 2010-talet, liksom i den mer 
allmänna debatten om ungdomars fiktionsläsning i den digitala tiden. De tentativa resultat som pre-
senteras och diskuteras indikerar att frågan om relevans är ständigt närvarande. Det är också tydligt 
utifrån materialet att litteraturen blir angelägen och ses som viktig av ungdomarna i samma stund 
som de upplever att nya tankar växer fram i den enskilda läsningen och i diskussioner med andra. 
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Genom att låta läsningen, boksamtalen och det indirekt mimetiska perspektivet på aktuella och ex-
istentiella frågor få en framskjuten plats i skolan och i samhället visar litteraturläraren i handling 
dess relevans. När barn och ungdomar sätter normer och värden under förhandling – samtidigt som 
de engagerar sig i fiktionsvärldar, gör iakttagelser och fångar upp frågor – utvecklar de sina tankar 
så som syftesbeskrivningen för gymnasiets svenskämne formulerar och lär genom detta ”känna sin 
omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket, 2020). I den processen behöver det inte 
heller finnas några litteraturdidaktiska motsättningar mellan den estetiska upplevelsen, som ofta är 
personlig, och den mer allmänna samhällsinriktade diskussionen. Vi kan i det empiriska materialet 
se att det tvärtemot är så att de båda ingångarna befruktar varandra och betraktas som oskiljaktiga 
av de mest utvecklade litteraturläsarna (jfr Nordberg, 2017). 

Att projektet belyser de här kunskapsprocesserna, och att de hör samman med legitimering av och 
attityder kring fiktionsläsning, kan vi se på flera olika sätt i analysarbetet. En ganska stor andel in-
formanter är redan mitt i denna utveckling, det visar materialet tydligt. Men långt ifrån alla. Även 
här finns en samhällelig dimension som möjligen kan ses som den allra viktigaste och som spelade 
stor roll i kommunens initiativ att inleda projektet, det vill säga att introducera elever som inte har 
läsningen med sig hemifrån till fiktionslitteraturen och till de tankevidgande processer av både all-
mänmänsklig och djup personlig karaktär som hör till den (jfr Asplund, 2010; Lilja Waltå, 2016; 
Nordberg, 2019b). I artikeln finns exempel som pekar på att projektet kan bidra med något även i 
det avseendet. 

Allra sist, läroplanerna är på många sätt kvittot på vad som anses samhällsrelevant inom olika äm-
nesområden. Den genomgång som gjorts här visar på olika vis hur viktigt det är att svenskämnets 
styrdokument i mätbarhetens tidevarv inte läses med utgångspunkt enbart i kunskapskraven, och 
att lösningen på litteraturläsningens varför-dilemma inte formuleras i linje med det konkret bedöm-
ningsbara. Elever som själva upplever skönlitteraturens potential kan ge betydligt mer övertygande 
svar. 
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1 Själva ordet litteratur står dock inte med i grundskolans inledande passage om svenskämnet, vilket är väl värt att notera. 
Den allra första meningen i ämnesbeskrivningen av svenskämnet i Gy 11 lyder: ”Kärnan i ämnet svenska är språk och 
litteratur.” Fortsättningen skrivs: ”Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och 
kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika 
slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.” Motsvarande inledning för 
grundskolan är: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat 
språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 
2 Under rubriken Läsa och skriva i grundskolan i avsnittet Centralt innehåll för svenskämnet, åk 7-9 finns följande punkter 
med: 
*Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt 
deras syften, avsändare och sammanhang. 
*Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av 
texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 
*Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på 
texter. 
*Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling. 
*Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar. 
*Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse. 
Senare i samma dokument, under rubriken Berättande texter och sakprosatexter finns en passage med lydelsen ”Skönlitteratur 
som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter”. Men trots det så är dessa 
områden klart mer undanskymda och i skuggan av vad som skrivs fram under rubriken Läsa och skriva i grundskolan. 
Formuleringar och disposition är snarlika för åk 4-6 (se Skolverket, 2020b). 
I gymnasiet finns samma mönster som blir tydligare ju mer avancerade svenskkurserna blir. I det centrala innehållet för 
svenska 3 finns inga spår kvar av syftesbeskrivningens formuleringar om vidgade perspektiv, identitets- och 
personlighetsutveckling: 
*Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt 
som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra 
muntliga framställningar. 
*Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. 
*Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk 
granskning. 
*Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. 
Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. 
*Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt 
inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg. 
*Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. 
Även i svenska 1 och 2 är det centrala innehållet synnerligen tekniskt inriktat (se Skolverket, 2020a). 
3 Se även föregående not. Ett ytterligare exempel som jag kommer tillbaka till senare i texten är att litteratursamtalen inte får 
plats under rubriken Tala, lyssna och samtala i grundskolans styrdokument för svenskämnet. Här återfinns istället innehåller 
argumenterande samtal och muntliga presentationer från skola och samhällsliv (Skolverket, 2020). Allra tydligast blir 
fokuseringen på det konkreta i kunskapskraven för svenskämnet, både i grundskolan och gymnasiet (se Skolverket, 2020a; 
2020b). 
4 För en mer utvecklad metoddiskussion, se Pettersson 2015; Nordberg 2017. 
5 I det projektet var Den utvalde en av tio romaner som ingick. Samtliga böcker valdes ut med tanken att de behandlade svåra 
frågor och hade ett starkt innehåll (se Boglind 2016; Nordberg 2019a). 
6 Det kan noteras att de som uppger att de aldrig läser fiktionslitteratur hemma i 2020-undersökningen trots allt ”bara” är 
runt hälften av informanterna (53 %). Motsvarande siffra för pilotundersökningen är 62,4 % vilket skulle kunna tyda på att 
det är de yngre eleverna som påverkar denna siffra i positiv riktning. När det gäller fiktionsläsning utförd i skolan uppger i 
2020 års undersökning 25, 8 % att de aldrig ägnar sig åt detta, att jämföra med motsvarande värde på hela 39 % bland de 
högstadie- och gymnasieelever som deltagit i pilotundersökningen 2019. 
1 Denna process har upprört några få informanter som svarat aggressivt homofobiskt men de allra flesta elever som deltagit 
ger uttryck för en tolerant och inkluderande hållning. I enkäterna har vi också bett eleverna värdera i en likertskala hur de 
ställer sig till påståendet Flickor/kvinnor ska vara på ett sätt och pojkar/män ska vara på ett annat sätt där 1 motsvarar håller 
inte alls med med och 5 håller helt med. 88,2 % har svarat i spannet 1-3 där 1 har angetts av drygt 63 %. 
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INTRODUCTION 
English is one of the core school subjects in Sweden and it is one that primary school teachers are 
trained to teach. The Swedish Higher Education Ordinance stipulates that teacher education (TEd) 
for primary school teachers must include English studies; however, the subject-specific content in 
TEd is not nationally prescribed. For a Degree of Bachelor or Master of Arts in Primary Education, 
the Qualifications Ordinance requires that students shall demonstrate “the subject knowledge, in-
cluding awareness of current research and development work, required for professional practice” as 
well as knowledge of “subject didactics including methodology” (Higher Education Ordinance 
1993:100).1 As is the case for all TEd subjects, it is up to the universities and the teacher educators 
themselves to decide the content of English studies. They are free to determine what areas of English 
are relevant so long as they follow the stipulations of the Swedish Higher Education Act and Higher 
Education Ordinance, and prepare student teachers for teaching in line with the school curriculum.2   

In what follows, I address the study of literature – its position and orientation – in English courses 
within primary TEd in the two programme specialisations nationally, for years 1-3 and 4-6 of the 
compulsory school. I do so in relation to syllabi for primary TEd from all universities and university 
colleges nationally. Based on content descriptions, learning outcome formulations, and literature 
lists, I establish whether literature is studied in the English courses in each programme specialisation, 
and, if so, what knowledge areas are attached to the study of literature, as well as how its study is 
justified. I regard the syllabi as revealing of the subject knowledge deemed as necessary for this cat-
egory of students, for their higher education and for their professional preparation. By extension, I 
take the findings to imply various ways of understanding the value and relevance of studying litera-
ture in English.  

The present article is part of a larger curricular project on the study of English-language literature 
in Swedish higher education. That project reviews syllabi in the general higher education courses in 
English nationally (for the year 2016), through the English TEd courses, that is, courses specialising 
in secondary and upper secondary education (for the academic year 2017-18), to the primary TEd 
courses in English (for 2017-18). At issue, in the overarching project and in the present article, are 
the questions of why the study of literature in a non-native language matters and of what character-
ises its position, content, and rationale in higher education curricula. My endeavour is prompted by 
an interest in literature education, understood as both research and practice (litteraturdidaktik), and, 
specifically, by the questions of “what” and “why.” It is based on the assumption that higher educa-
tion and TEd are arenas in which the relevance of engagement with literature is formulated and 
negotiated (Persson, 2012, p. 17). By virtue of linking disciplinary knowledge and values with school 
teaching, primary TEd practices can divulge underlying ideas about the relevance of engaging with 
literature in English, both inside and outside the classroom. A clearer picture of the position, nature 
and purposes of studying literature in the primary TEd subject of English can help understand how 
that relevance is defined.   

Primary TEd is a particularly interesting case with respect to the study of English-language literature. 
For one thing, in Swedish primary TEd, English is allotted a relatively limited number of credits and 
this raises the question of the educational function and benefits of studying literature. A degree in 
primary school teaching requires a minimum of 15 ECTS credits (henceforth credits) of English 
subject studies for specialisation in the years 1-3 and at least 30 credits for specialisation in the years 
4-6 (Higher Education Ordinance 1993:100). The limited number of credits available means that var-
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ious areas of knowledge within English studies, with relevance for primary school and primary TEd, 
are vying for space in the English courses. Consequently, academic English departments, which are 
normally responsible for determining, and teaching, the subject-specific content in primary TEd, 
must decide to what extent, and how, the study of literature can contribute to the knowledge and 
abilities that are necessary for primary school teachers. In addition, they must decide which aspects 
of literary-specific knowledge are relevant to impart and why. In question is the significance of the 
study of English-language literature for the professional training as well as for the general education 
of primary student teachers. 

Further, primary TEd is a uniquely illuminating example of how the relevance of engagement with 
literature in an academic setting is defined, when the educational goal is not disciplinary study as 
such. Primary TEd has nationally stipulated vocational goals concerning teacher competence, as it 
is tasked with offering “subject courses and courses in subject didactics that are relevant for teaching 
school subjects” (Higher Education Ordinance 1993:100). Unlike secondary and upper secondary 
TEd in Sweden, which relies on a specialised teacher identity shaped via subject-specific studies, 
primary TEd is generalist in its nature and it is characterised by strong teaching profession dis-
courses (Alvunger & Walhström, 2018, p. 346). Accordingly, the content and orientation of the study 
of literature, and its rationale, in primary TEd are shaped by other considerations than English TEd 
and general academic courses of English. At stake, here, among other matters, are subject concep-
tions and how these determine what is taught and why – of the primary TEd subject of English, as 
well as its relation to the traditions and values of the academic subjects of English and of literary 
studies, and to those of the school subject of English.  

Finally, with respect to how the English school subject is delimited in the Swedish school curriculum 
and the professional preparation of primary school teachers, primary TEd is a litmus test for the uses 
ascribed to literature in English language teaching (ELT). English, it should be noted, is the first 
foreign language subject that Swedish pupils meet and its position in the Swedish education system 
is closely tied to the status of English as a global language.3 The school syllabus current in the studied 
period stipulated that “[f]ilms and dramatised narratives for children” and youth as well as “[s]ongs, 
rhymes, poems and tales” should be part of the core content of English in years 1-3 and 4-6 (SNAE, 
2018, p. 35-36).4 However, it did not specify the uses of literature in the ELT classroom. The Swedish 
National Agency for Education, SNAE (2017, p. 10), clarified that the core content was meant to 
help pupils reach the stipulated aims of the school subject. These were to develop pupils’ “all-round 
communicative skills” and to develop their “knowledge about and an understanding of different 
living conditions, as well as social and cultural phenomena in the areas and contexts where English 
is used” (SNAE, 2018, p. 34). These aims, moreover, were to be reached with school teaching 
amounting to approximately half an hour to two hours a week, depending on which year pupils were 
in.5 Given this definition of the English school subject and the positioning of literature therein, a key 
question for primary TEd is how the role of literature in English should be conceptualised within 
TEd courses in relation to primary school ELT. At issue, here, is the extent to which primary student 
teachers should understand literature as a foundation for ELT or as a supplement to it.    

As this brief description suggests, the syllabus review accounted for in this article is embedded in 
particular areas of tension that directly and indirectly impact on the function ascribed to the study 
of literature by academic English staff. These concern the tension between freedom and regulation 
in relation to policy, between subject conceptions of English in different educational contexts, and 
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between various definitions of how and why English-language literature and its study matter in these 
contexts. These areas of tension raise the question of what the study of literature in English is for in 
primary TEd. The present article is motivated by a desire to identify some of the answers to this 
question, with special focus on what primary TEd syllabus formulations and reading lists can reveal 
about how the educational and social values of studying literature are defined.   

It is worth noting that relatively little is currently known about how the study of literature is oriented, 
organised and justified in primary TEd, particularly when it comes to ELT. One reason for this is 
that research on literature in TEd, internationally, is less common than school-oriented research 
about the teaching of literature. Another is that much European and Nordic research concerned 
with literature in TEd, tends to focus on secondary and upper secondary TEd (rather than on pri-
mary TEd), and on mother-tongue subjects (rather than on ELT and foreign language subjects).6 
Empirical studies in these areas – of curricula, of textbooks, of student teacher and teacher educator 
views, and of classroom practices – have explored such matters as text selections, subject concep-
tions, and effective instructional methods.7 Precursors to the present study include Magnus 
Persson’s (2007) examination of how literary reading is legitimised in policy documents relevant for 
TEd in Swedish, and Marie Thavenius’ (2017) dissertation on literary reading practices in secondary 
and upper secondary TEd in Swedish in relation, inter alia, to curricula. Precursors are also curric-
ular studies on general (non-vocational) courses in literature in the academic language subjects of 
French and Spanish (Alvstad & Castro, 2009; Cedergren, 2015; Cedergren & Lindberg, 2015; 
Johansson, 2016).   

The present study shares with some of the above-mentioned examinations a concern with the posi-
tion, nature, and purposes of studying literature, and, like them, it proceeds from a review of 
academic syllabi. One of the study aims is to complement the review of the study of English-language 
literature in secondary and upper secondary TEd (Dodou, 2020b), which was similarly based on a 
syllabus review for the academic year 2017-18, and the review of general English syllabi from 2016 
(Dodou, 2020a). Thereby, the present study can enable comparisons between the curricular reviews. 
The studied syllabi were in place some years after the 2011 TEd reform, which emphasised teacher 
competence in subject teaching and learning (ämnesdidaktisk kompetens) and differentiated 
between the teacher qualification demands for specialisation in years 1-3 and 4-6 (Bäst i klassen, 
2009, p. 12-13, 18; Higher Education Ordinance 1993:100).8 Thereby, the syllabus review can identify 
whether English departments defined the role of literature in each specialisation in different ways. 
The studied syllabi, similarly, followed the 2011 school curriculum reform, which differentiated 
between the core content to be covered in English in years 1-3 and 4-6, respectively (SNAE, 2008, p. 
13-17; SNAE, 2018, p. 35-39), and the emphasis in the 2005 TEd evaluation (which prompted the 
2011 reform) on the simultaneous academisation and professionalisation of TEd (Swedish National 
Agency for Higher Education, SNAHE 2008). By virtue of succeeding a period of transformation for 
primary TEd, the syllabi enable a review of curricular priorities that followed. By making known the 
kinds of knowledge attached to the study of literature nationally, the review documents a part of the 
academic English subject’s curricular history. It also presents a basis for considering the orientation 
and purposes of studying literature and an opportunity to discuss the relevance ascribed to the study 
of English-language literature.  
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MAPPING THE STUDY OF LITERATURE  
In choosing to examine syllabi and the reading lists attached to them, I make a series of assumptions 
about how these documents operate and what they can disclose. I do so based on curriculum theory, 
especially theory that focuses on higher education (Barnett & Coate, 2005). Unlike nationally pre-
scribed school curricula, the content of Swedish higher education curricula, and the syllabi that 
comprise them, more directly reflect the conditions at each higher education institution. To be sure, 
TEd syllabi are expected to comply with stipulations in national policy. However, they are largely 
products of the competencies and outlooks of those academic staff involved in designing primary 
TEd courses. Moreover, academic syllabi need to be integrated in the teacher qualification pro-
gramme offered at the respective institution and to follow the logic of how that programme is 
organised. The steering of TEd in Sweden means that the content and organisation of English studies 
within various primary teacher qualification programmes may differ based on such local discrepan-
cies at institutional and departmental level. Similarly, the position given to the study of literature 
and its justification in English courses may vary across institutions, for instance, depending on the 
ways in which national stipulations for TEd are interpreted and on whether an academic English 
outlook or an academic educational outlook dominated in the development of the primary TEd 
courses.  

In the study, I assume that the syllabi delimit, by way of the content included and of the language 
used to describe it, what constitutes valid and relevant knowledge (Barnett & Coate, 2005, p. 27-37). 
Specifically, I take it that the modules in which the study of literature is incorporated and the course 
goals attached to the study of literature divulge its position and orientation. By extension, the syllabi 
reveal underlying attitudes, within at least parts of each academic English collegiate, about the cur-
ricular function of studying literature, that is, about the kinds of competencies that the study of 
literature is meant to develop. Moreover, I assume that the words used to describe its orientation 
and goals can disclose how academic English staff responsible for formulating the syllabi understand 
the nature and purposes of studying literature in the context of primary TEd. I make these assump-
tions without wishing to diminish the many ways in which curricula are shaped by various 
stakeholders in higher education and without trying to obfuscate that syllabi are products of com-
promise and of their social and institutional contexts (Barnett & Coate, 2005, p. 39-40). Moreover, I 
do so fully aware that syllabi can be vague and that they may reveal little of what happens in the 
classroom. Yet, their contractual nature in Swedish higher education means that syllabi can point to 
the knowledge and competencies deemed as relevant to impart and, by extension, to fundamental 
values ascribed to the study of literature and to dominant ways of justifying its presence in the TEd 
curriculum.     

The review comprises the 33 English syllabi that included the study of literature in the academic year 
2017-18. These were part of primary TEd programmes at the 18 universities and university colleges 
that offered specialisation in years 1-3 and/or 4-6. The study does not include syllabi for degree pro-
jects (examensarbeten) in English or school placement (verksamhetsförlagd utbildning) in either 
programme specialisation. Table 1 presents an overview of the syllabi included in the study.  
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Table 1. The studied syllabi per institution and programme specialisation  

Institution  Primary TEd  
years 1-3 

Primary TEd  
years 4-6 

Dalarna University 1 1 

Halmstad University 1 1 

Jönköping University 1 1 

Karlstad University 0 1 

Kristianstad University -- 1 

Linköping University   1 1 

Linnaeus University 1 1 

Luleå University of Technology 2 2 

Mälardalen University 1 1 

Malmö University  0 1 

Södertörn University  0 2 

Stockholm University  0 1 

Umeå University  1 1 

University of Borås -- 1 

University of Gävle 1 2 

University of Gothenburg  1 1 

University West 0 2 

Uppsala University 0 1 

Total 11 22 

 

To locate these syllabi, I asked the directors of study, or equivalent, at the English departments in all 
21 institutions that offered TEd of any kind during the relevant academic year, to identify the pri-
mary teacher programme syllabi on offer. A criterion was that syllabi should include (the study of) 
English-language literature and/or the theory and practice of literature teaching and learning. In 
other words, the institutions themselves defined which, if any, syllabi were relevant. As an exception, 
when directors of English studies lacked insights into the programmes, I contacted programme co-
ordinators for primary TEd to obtain this information. In a couple of instances, (parts of) the English 
courses were run by other departments, notably by the Department of Education and Special 
Education at Gothenburg and by the Department of Language Education at Stockholm.9 As a rule, 
however, the courses were offered by academic English subjects. In the table, “0” marks institutions 
that offered primary TEd, but where the syllabi did not include concrete information regarding lit-
erature. When primary TEd with a certain specialisation was not offered at the institution this is 
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indicated with a “--”. The syllabi were downloaded via the university catalogues online. If literature 
lists were not included in the syllabi, these were obtained separately from the course coordinators, 
or equivalent. I was unable to locate the reading lists for years 4-6 at the universities of Halmstad, 
Kristianstad, and Umeå, and for years 1-3 at Halmstad and Umeå universities.  

The syllabi have been examined individually, per university, and per programme specialisation, for 
years 1-3 and 4-6. Special attention has been paid to content descriptions and learning outcomes, as 
well as to literary works listed. The analysis has been descriptive and comparative. It includes quali-
tative elements (with regard to syllabus formulations), as well as quantitative ones (with regard to 
reading lists). Via content descriptions and learning outcomes, I have sought to identify the position 
granted to the study of literature in each programme specialisation. This includes determining the 
types of courses in which literature was studied, and their orientation. Via learning outcomes and 
literature lists, I have sought to establish the knowledge foregrounded in relation to the study of 
literature and the literature considered worth mediating. By paying attention to the above and to the 
words used to describe the content and aims attached to the study of literature, finally, I have sought 
to identify explicit and implicit justifications for its inclusion in primary TEd courses. I present the 
findings in three steps. First, I account for major findings and trends in lateral terms. Then I proceed 
to illustrate local variations via comparisons between syllabi from different institutions. Thereby, I 
complement a bird’s eye view of the English courses with examples that highlight diverging ap-
proaches to the study of literature and conceptions of its function and value in primary TEd. Finally, 
I discuss the findings in terms of the relevance primary TEd syllabi outlined for the study of litera-
ture.  

The following matters should be noted. First, the focus in this review is on the position, orientation, 
and relevance ascribed to the study of literature in primary TEd. It is not on the literary reading 
practices imparted in primary TEd, nor on the role of literature in primary education, even if those 
are closely related matters. Second, when discussing this, I include two ways of understanding what 
the study of literature entails, based on the examined syllabi. One is broad and refers to the inclusion 
of literary works in English courses as material to be read and discussed in relation to questions 
relevant to primary TEd. These often coalesce around appropriate teaching materials and instruc-
tional methods for the ELT classroom, but they may also include knowledge from the disciplinary 
field of literary studies, for instance in the form of knowledge about children’s literature. The other 
definition is narrow and involves the explicit ambition to impart discipline-specific knowledge from 
the field of literary studies, for example literary concepts and literary ways of approaching texts. In 
both instances, literature is an object of study, even if the questions posed and the knowledge medi-
ated in relation to literature may emerge out of different approaches and intellectual traditions. In 
this article, the study of literature is used to indicate that literature is included in the subject matter 
studied in the courses, regardless of approach. Literary studies, instead, refers to the sub-discipline 
of English. Whenever course goals refer to the latter, I indicate this in the text.  

Third, the review does not regard the study of literature in English courses from a programme per-
spective, be that in relation to other subjects (such as Swedish) or courses that involve school 
placement. Similarly, the review does not take into account how the programme specialisations were 
constructed at each institution, even if those may have affected how English studies were organised. 
It is worth noting, for instance, that whilst most universities placed modules on English language 
teaching and learning organisationally under the jurisdiction of English, other universities, such as 
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the ones at Stockholm and Gothenburg, placed such modules under the departments of language 
education (språkdidaktik), or of education and special education. What the organisational location 
of the modules has meant for their orientation and staffing is beyond the scope of the present article.  

Fourth, the absence of specific formulations on literature and its study in some syllabi for years 1-3 
does not necessarily mean that literature was not included as subject matter studied in the courses. 
As the present curricular study relies on syllabi formulations, this is important to bear in mind in 
relation to the findings. Fifth, even though the English syllabi for the early years of primary educa-
tion, that is years 1-3, also pertained to teaching in pre-school class (förskoleklass), the latter is not 
addressed here. Pre-school class, it can be noted, had no specific syllabus for English, but it is possible 
to interpret such core content as “Language and communication,” especially “Rhymes, jingles and 
other word games” as pertaining to English (SNAE, 2018, p. 21-22). Finally, in this article, TEd refers 
to teacher education, English TEd to teacher qualification programmes specialising in English for 
secondary and upper secondary school, and primary TEd to programmes specialising in years 1-3 
and 4-6 of the compulsory school.  

THE POSITION OF LITERATURE AND ITS STUDY 
To begin with, the syllabus review suggests that the norm, nationally, was to offer the minimum 
number of credits in English, as stipulated in the Higher Education Ordinance (1993:100). This 
means 15 credits of English subject studies for specialisation in the years 1-3 and 30 credits for years 
4-6. As an exception, at Halmstad the English course for 4-6 teachers comprised 34.5 credits 
(EN6005). Likewise, Luleå offered 30 credits in the programme specialisation for 1-3 (Luleå U0003S 
and E0002P). Decisions about the number of credits earmarked for each primary TEd subject, it is 
important to stress, were normally taken at a programme level at each university. Although it was 
not necessarily up to English departments to decide the credits allotted for English studies, an aware-
ness of the number of credits available helps to understand the position of literature and its study 
within the relevant programme courses.  

Literature tended to be included in two types of modules. These were, on the one hand, modules 
such as English in the classroom (5 syllabi) and Language teaching and learning and literature (4 
syllabi) and, on the other, such modules as English-language literature and English children’s and 
young adult literature (10 syllabi). As an exception, literature featured in modules on Culture, Media, 
Society (Karlstad LPGG15), Texts, Communication and Language Knowledge (Malmö EN431B) and 
Writing, speaking and reading English (Södertörn 1089EN). Some syllabi (8 out of 33) lacked infor-
mation regarding modules taught. These included, instead, a brief overall course description and a 
list of learning outcomes, but they did not indicate how the content was organised. In programme 
specialisations for years 1-3, literature was normally studied in modules on English in the classroom, 
even if syllabi from three universities instead offered modules on children’s literature. In programme 
specialisations for years 4-6, conversely, the norm was to offer literature modules, although on oc-
casion literature was incorporated in modules on English in the classroom. As regards the number 
of credits dedicated to the study of literature, though far from always made known, these usually 
ranged from three to six credits in both programme specialisations. This amounts to between two 
and four weeks of full-time studies. It should be noted, however, that, potentially, engagement with 
literature was significantly briefer, especially when literature was part of modules on English in the 
classroom.  
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All English syllabi reviewed included literature as material to be read and discussed. However, in the 
syllabi for years 1-3 disciplinary knowledge from the field of literary studies – for instance, the de-
velopment of literary modes of reading – featured only as an exception. In syllabi for years 4-6, on 
the other hand, the ambition to impart such disciplinary knowledge regularly recurred. Indeed, an 
initial observation is that modules on English in the classroom tended to focus on the uses of litera-
ture in ELT, whereas modules on English-language literature normally included learning outcomes 
about forms and features of literature and about literary analysis. This was true of modules in both 
programme specialisations. I return to this matter below, when accounting for the goals attached to 
the study of literature and when comparing different approaches and rationales for it.     

Commentary  
These findings from primary TEd differ from those for English TEd in the same period (Dodou, 
2020b), in so far as the norm in secondary and upper secondary TEd was to offer modules on liter-
ature and to emphasise disciplinary knowledge from the field of literary studies.   

WORKS TAUGHT 
Most syllabi (23 out of 33) explicitly stated an ambition to address children’s literature, thus suggest-
ing a national accord about the significance of imparting knowledge from this area of literary studies. 
In addition, about a third of the syllabi (10 out of 33), stated that modules centred, for instance, on 
“contemporary English-language novels and short stories” (Gävle ENG509, my transl) or on “fiction 
from various parts of the English-speaking world” (Södertörn 1089EN). At the universities of Gävle, 
Luleå, and West, the years 4-6 syllabi included two modules on literature, one on children’s literature 
and one on English-language literature. Literature lists indicated certain trends in text selections. 
When considering the results below, it is important to bear in mind that reading lists tended to 
function more as lists of the literary works students should acquire than as complete lists of the 
works taught. Some 14 syllabi (6 for years 1-3 and 8 for years 4-6) indicated that other works were 
included in the courses besides the ones listed. These, so syllabi stated, were usually picture books 
and poetry and, on occasion, film.  

In the 27 located reading lists, 135 literary works were listed – 62 in the programme specialisation 
for years 1-3 and 88 for years 4-6. Of these, some 110 titles were found in a single syllabus. In years 
1-3 syllabi, only five works recurred in more than one reading list. These were Anthony Browne’s 
Voices in the Park (1998), Eric Carle’s The Very Hungry Caterpillar (1969), Babette Cole’s Princess 
Smartypants (1986), Julia Donaldson’s The Gruffalo (1999), and Mark Haddon’s The Curious Inci-
dent of the Dog in the Night-time (2003). Each of these featured in two syllabi, that is, they were 
taught at two institutions. For years 4-6, the most frequently listed works were L. Frank Baum’s The 
Wizard of Oz (1900), Roahl Dahl’s Matilda (1988), Neil Gaiman’s Coraline (2002), Haddon’s The 
Curious Incident of the Dog in the Night-time, J.K Rowling’s Harry Potter and the Philosopher’s Stone 
(1997), and Maurice Sendak’s Where the Wild Things Are (1963). With the exception of Haddon’s 
book, which was found in four syllabi (at four institutions), the others were included in three syllabi 
each (three institutions).    

As Figure 1 indicates, most works listed were examples of narrative prose. These usually comprised 
children’s and young adult or crossover literature,10 although literature lists also featured novels and 
short stories. Together these amounted to approximately 43% of all works listed. Some 41% of the 
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titles listed were picture books and another 13% were illustrated children’s books. Whilst these oc-
casionally included picture book poetry, most were prose narratives. Some 2% were comics and 
graphic novels. Collections of poetry, including nursery rhymes, amounted to some 3% of the liter-
ary works listed. Drama was not visible in the literature lists.11  

 

Figure 1. Overview of the works listed in relation to genre and format 

Apart from the occasional memoir and biography and the occasional non-fictional text, the works 
listed were fictional and covered various modes of writing, including detective fiction, dystopias, 
folk tales and fairy tales, fantasy, historical fiction, and ghost stories. In addition to the 135 literary 
works mentioned above, the syllabi also included a total of 13 films. These were listed in syllabi from 
four universities, although syllabi from another three universities stated in their reading lists that 
films were taught. Listed films included adaptations of children’s literature, adaptations of classic 
literature, and animated films. Most (11 out of 13) films were listed in syllabi for years 4-6.  

The literary works mediated tended to be contemporary. Some 92% of all listed titles were published 
after 1950, with 70% first published after 1990. With the exception of A. A. Milne’s Winnie the Pooh 
(1926), works published before 1950 (8%) all featured in syllabi specialising in years 4-6. Figure 1 
illustrates the distribution of titles per date of publication and programme specialisation.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Children's books,
novels & short

stories

Picture books,
illustrated books
& graphic novels

Poetry & nursery
rhymes

Film Non fiction

Years 1-3 Years 4-6 Both programmes



T E M A :  L I T T E R AT U R DI D A K T I K  
Katherina Dodou 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     95  

 

Figure 2. Overview of the literary works listed per date of publication and programme specialisation  

Some 55% of the titles were written by men and 44% by women. For the remaining titles (Laydbird 
learners publications), I was unable to find information about the author. Some 10% of the picture 
books were co-produced by a male and a female writer and illustrator. Finally, some 63% of all titles 
listed, were written by UK and US writers. Of the remaining works, some 17% were written by 
Australian, Canadian, Nigerian, New Zealand, South African, and Zimbabwean writers. As an ex-
ception, syllabi featured translated works, such as Lars Klinting’s Harvey the Baker (1996) and 
Marjane Satrapi’s Persepolis: The Story of a Childhood (2000). 

Commentary  
These findings largely resemble those for English TEd for the same academic year (Dodou, 2020b). 
The review of literature lists from the latter, too, revealed a dominance of contemporary print-based 
prose literature. Likewise, Anglo-American writers were in majority also in English TEd, even as 
literature lists, there too, indicated the ambition to mediate literary works also by writers from other 
English-speaking countries. A major difference in the present literature review is the distinct pres-
ence of picture books and illustrated fiction. These were conspicuously absent in most reading lists 
within English TEd nationally. Similarly, the focus on works of children’s and young adult literature 
was more prominent in primary TEd than in English TEd. 

MAIN AIMS FOR THE STUDY OF LITERATURE  
The comparative analysis of learning outcomes and content descriptions in syllabi points to five 
main aims for the study of literature. None of these aims were ubiquitous across the syllabi. 
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Knowledge about English-language literature and culture 
Students’ knowledge about literature featured in 11 of the 33 syllabi, 4 out of 11 syllabi for years 1-3 
and in 7 out of 22 syllabi for years 4-6. These foregrounded, for instance, “knowledge about English-
language literature for children” (Linneaus 1GN036, my translation) and about “literary texts in dif-
ferent genres and media formats” (Jönköping LEGN16, my translation). Cultural knowledge gained 
via literature was referenced in 10 of the 33 syllabi, with 4 out of 11 syllabi for years 1-3 and 6 out of 
22 syllabi for years 4-6. These occasionally indicated that the studied literary works “give students 
insights into parts of English-speaking culture” (Gävle ENG509, my translation) and “shed light on 
social themes such as ethnicity, class, gender and equality” (Linköping 973G06, my translation). Syl-
labi formulations normally did not divulge the conceptualisations and the intended approaches to 
literature and culture, for instance, whether literature was seen as an example of authentic language 
use, as a cultural transmitter, or as a means to cultural analysis.  

Knowledge from the field of literary studies 
Just under half of the syllabi (14 out of 33) made known the ambition to impart to student teachers 
knowledge about disciplinary ways of approaching and analysing literature. Key here were abilities 
of interpretation and argumentation, with the use of literary concepts. Syllabi stressed, for instance, 
students’ abilities to “do close readings and to show their understanding of English-language literary 
text” (Stockholm ENGL46, my translation). Such formulations were normally found in syllabi for 
years 4-6. For years 1-3, 2 of the 11 syllabi stated that literature was analysed. 

Student teachers’ language proficiency 
The development of student teachers’ communicative abilities was explicitly linked to the study of 
literature in 9 of the 33 syllabi, two of which were for years 1-3. While these sometimes stated the 
aim to “improve students’ writing” as well as reading and interpretation (Södertörn 1089EN), the 
syllabi also emphasised the significance of reading texts “for one’s own and others’ language devel-
opment” (Gothenburg L6EN10, my translation) and, further, the expectation that students would 
display good language use when engaging with various texts. 

Literature in the school classroom 
A recurring aim in about half of the syllabi (16 out of 33) regarded student teachers’ abilities to 
account for or to reflect on the uses of literature in ELT. About half of the syllabi for years 1-3 (6 out 
of 11) and 4-6 (9 out of 22) emphasised the potential uses of literature as a means of furthering 
pupils’ language development. This included the use of literature to develop pupils’ vocabulary and 
to “motivate pupils’ writing and speaking in English” (Halmstad EN2045, my translation), as well as 
the “use of fanfiction with the aim to develop pupils’ reading and writing” (Borås C46E60, my trans-
lation). The potential of literature to impart to school pupils knowledge about English-speaking 
cultures featured in 5 of the 33 syllabi, one of which concerned years 1-3.  

Knowledge from the fields of language and literature 
education   
Goals on student abilities to “plan and carry out teaching” that uses literature (Halmstad EN2045, 
my translation) were foregrounded in 6 of the 33 syllabi, half of which were for years 1-3. A handful 
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of syllabi explicitly linked the study of literature to theories about language teaching and learning 
and, in one instance, specifically about literature teaching and learning (Jönköping LE3K17). 

Commentary  
These aims principally corresponded to the ones found in syllabi for English TEd for the same period 
(Dodou, 2020b). Across the latter, too, the study of literature was regularly linked to knowledge 
about English-speaking cultures. In the syllabi for secondary and upper secondary TEd, however, 
student teachers’ abilities of literary reading and analysis constituted core learning outcomes, which 
was not always the case in primary TEd. The latter, instead, emphasised the uses of literature in 
school ELT to a greater extent. Another difference between the primary and the English TEd syllabi 
was the emphasis in primary TEd on literature as a means for developing student teachers’ language 
proficiency. Notably, in primary TEd, this goal was mainly attached to courses for years 4-6, which 
were the ones that also normally included literature modules. Moreover, in primary TEd syllabi, the 
study of literature was more often associated with pupils’ language development and with language 
teaching and learning, than was the case in English TEd syllabi.  

DIVERGING APPROACHES AND RATIONALES FOR 
THE STUDY OF LITERATURE 
The account above points to some of the variations regarding the position of literature and the ra-
tionale for its study in English courses within primary TEd. These local variations were evident 
across the programme specialisations, and also within programme specialisations across different 
institutions. In the following, I illustrate key divergences made visible in relation to the three aspects 
addressed above: the type of module in which literature was included, the aims attached to the study 
of literature, and the literary works taught. Together, these point to the position and orientation of 
the study of literature, and, by extension, to ways in which its relevance was understood.  

Disciplinary outlooks for the study of literature: the case of 
years 1-3 
One major difference concerned to what extent English courses should encompass disciplinary 
knowledge from the field of literary studies, or if the study of literature should – primarily or exclu-
sively – attend to knowledge from the fields of English language and literature education. This divide 
was present mainly between the programme specialisations in years 1-3 and 4-6, respectively, as 
inclusion of disciplinary knowledge from literary studies was the norm in courses for years 4-6, but 
not 1-3. The relative significance of literary analysis and interpretation was a divide visible also 
across institutions within the programme specialisation for years 1-3. The English syllabi at Dalarna 
University and Mälardalen University here illustrate the opposite ends of the spectrum for the years 
1-3 courses, nationally.   

In the Dalarna syllabus, “a selection of English-language children’s books” featured as part of a 5-
credit module on English in the classroom. The functions of literary works according to this syllabus 
were twofold: “partly to develop the students’ own language, partly to discuss how these can be used 
as working material in teaching” (EN1097, my translation). In the Mälardalen syllabus, the English 
course included a 4.5-credit module on Children’s literature. This module description likewise fore-
grounded children’s literature “from a teaching and learning perspective” and “as a teaching tool,” 
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but it also emphasised primary student teachers’ knowledge of “classic and modern English-lan-
guage prose, rhymes, songs, poetry and other cultural expressions meant for children” (ENA501, my 
translations). A learning outcome of the literature module was to develop primary student teachers’ 
abilities to “analyse and discuss children’s literature: characters, themes, genre and stylistic figures” 
(ENA501, my translation). In the Dalarna syllabus, conversely, the only learning outcome that 
explicitly addressed literature foregrounded student teachers’ “knowledge about and [ability to 
exemplify] how different forms of children’s literature in English can enrich pupils’ learning” 
(EN1097, my translation).  

Whilst some similarities were evident in the two courses, there was little in the Dalarna syllabus to 
suggest that the study of literature was regarded as other than an instrument for – student teachers’ 
and school pupils’ – language learning. In the Mälardalen syllabus, on the other hand, the ambition 
to address literary elements and literary analysis implied that the study of literature also served to 
develop student teachers’ abilities of discipline-specific modes of literary reading. Besides the 
Mälardalen syllabus, only the syllabus at Luleå University of Technology (U0003S) included literary 
analytical competencies in its learning outcomes. The remaining syllabi for years 1-3 nationally, 
rather, focused on school-oriented teaching practice, usually with an explicit focus on language de-
velopment.   

As this suggests, the studied syllabi for years 1-3 acknowledged the potential of literature in the ELT 
classroom and they subscribed to the importance of studying literature for primary teacher students. 
The chosen approaches, as indicated by the goals and the areas of knowledge foregrounded in the 
relevant modules, suggested a relative consensus that literary principles and practices of reading and 
analysis were not necessary in this context. Instead, here the relevance of studying literature was 
mainly linked to such questions as appropriate teaching materials and instructional methods.    

The purposes of studying literature: the case of years 4-6 
A related issue concerned the purposes of studying literature, specifically the extent to which it was 
relevant for student teachers outside the realm of their professional training. In question here was 
mainly whether the value of studying literature within primary TEd extended beyond the craft of 
teaching and, if so, whether literary perspectives and perspectives on language and literature educa-
tion should be reconciled. This was a divide between the two programme specialisations, as indicated 
above, but it was mainly visible in courses within the specialisation for years 4-6, where disciplinary 
knowledge from the field of literary studies came into play.   

One end of the spectrum can be illustrated via the syllabus for years 4-6 at Malmö University. Here 
the principal focus was on the uses of literature written for and about children for ELT. The syllabus, 
notably, emphasised teaching “from a 4-6 perspective in accordance with the school steering docu-
ments” (EN431B, my translation). This syllabus included no goals on literary analysis. At the other 
end of the spectrum was the English syllabus at Uppsala University, which did not include any goals 
regarding classroom practice. Instead, all three learning outcomes for the literature module con-
cerned literary analysis and interpretation. The module description, further, foregrounded, besides 
student teachers’ language development, how the studied works “depict people and their circum-
stances” as well as “development in contemporary society” (Uppsala 5EN209, my translation). 
Thereby, the Uppsala syllabus implied that the study of literature chiefly contributed to student 
teachers’ literary reading abilities and their knowledge about cultural conditions in English-speaking 
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countries. Compared to the Malmö syllabus, which ostensibly sought to model the uses of literature 
in ELT, the focus on literary interpretation in the Uppsala syllabus implied vague connections 
between, on the one hand, the study of literature in the TEd English course and, on the other, 
primary school teaching practices.     

Frequently, however, syllabi for years 4-6 revealed an ambition to combine, if not to balance, per-
spectives from literary studies and perspectives from language and literature education, as the 
English courses at the universities of Jönköping and Luleå illustrate. In the Jönköping syllabus, the 
six learning outcomes for the study of literature were divided between, on the one hand, student 
teachers’ knowledge about literature and their ability to analyse literature and, on the other, their 
knowledge “about basic theories and methods in literature teaching and learning” and their “ability 
to develop their language teaching” (LE3K17, my translations). A similar ambition to develop 
student teachers’ literary as well as literature teaching and learning competences was visible in the 
Luleå syllabi. Whilst the Jönköping syllabus combined the two perspectives in a single module, the 
Luleå syllabi implied a desire to impart the two perspectives separately. The study of literature at 
Luleå featured in two modules that combined language teaching and learning with literature. In the 
first, a stated goal was to develop student teachers’ ability to “discuss and analyse English-language 
literature” with the intention to “further [student teachers’] language development and critical abil-
ity” (E0003P, my translation). In the second module, the goal was to develop student teachers’ ability 
to “analyse English-language children’s literature and show familiarity with how literature can be 
used in teaching as a tool to further all pupils’ language development in English” (U0004S, my trans-
lation). Syllabi from another five universities subscribed to this ambition to combine different 
approaches to the study of literature in their courses for years 4-6.  

Notably, at Luleå University of Technology the teaching and learning perspective was attached to 
the study of children’s literature, whereas reasoning ability was attached to the teaching of novels 
and short stories. At the University of Gävle, too, the study of literature featured in two modules, 
one on children’s literature and the other on the novel form. The description for the latter module 
foregrounded student teachers’ knowledge about English-speaking cultures (Gävle ENG509). As 
with the Uppsala syllabus, in these examples the study of literature was implicitly justified by virtue 
of developing student teachers’ cognitive abilities of reasoning and of helping them to gain 
knowledge about the (English-speaking) world. The literary text selections on the courses, further, 
were suggestive of assumptions about the kinds of works that were appropriate for student teachers 
to encounter and engage with. From the syllabi, it is not possible to determine if the novel form was 
regarded as uniquely equipped to develop student teachers’ general knowledge and skills. However, 
the inclusion of adult literature in a handful of literature lists implies that English staff deemed it as 
significant that TEd not simply impart children’s and young adult literature that could readily be 
used in the ELT classroom for pupils aged 10-13.  

The examples addressed here illustrate a tension between different ways of conceptualising the func-
tion and benefits of studying literature depending on an academic English outlook or an academic 
educational outlook. An upshot was variation in the extent to which the study of literature served 
the general knowledge and individual growth of students or their professional training. Moreover, 
the examples suggest a desire, at least in some TEd programmes, to acknowledge multiple rationales 
for the study of literature in English primary TEd courses.  
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THE RELEVANCE OF STUDYING LITERATURE IN 
ENGLISH  
As the review indicates, literature was incorporated in almost all primary TEd courses in English. 
The type of module in which literature occurred, the works taught, and the aims formulated for the 
study of literature, however, suggest that different definitions of its value underpinned syllabi across, 
and within, the two programme specialisations. By way of concluding, I trace the relevance of the 
study of literature formulated, and implied, in syllabi in relation to the three areas identified in the 
opening of this article. These are conceptions of the English subject and of the study of literature 
therein, the function and benefits of studying literature in primary TEd courses, as well as the role 
of literature in primary school ELT. Each of these matters sheds light on how specific educational 
content is envisioned as valuable, for the individual or as a common good.    

The study of literature in relation to primary school ELT 
To begin with the latter, the studied syllabi pointed to an ambition to establish literature as a relevant 
basis for primary school ELT in Sweden. With the exception of a handful of syllabi from as many 
universities, which did not indicate that literature was studied in courses for years 1-3, children’s 
literature was consistently foregrounded as appropriate teaching material for ELT in both pro-
gramme specialisations, for years 1-3 and 4-6. This suggests a great degree of consensus nationally 
regarding how to interpret the stipulations in the school curriculum on the inclusion in the core 
content for ELT of “[s]ongs, rhymes, poems and tales” as well as “[f]ilms and dramatised narratives 
for children” and youth (SNAE, 2018, p. 35-36). At most English departments the stipulations 
seemed understood as requiring that goals concerning the study of literature be articulated in the 
TEd syllabi. The review of literature lists, further, although it is not comprehensive, suggests a 
predisposition, nationally, for text selections that centred on literary prose narratives in printed 
form, over, for instance, songs and films. The latter is the case despite the emphasis in the school 
steering documents on the use of “digital and other” media to develop competences of language 
reception (SNAE, 2017, p. 12). Whether syllabi formulations and text selections are indicative of 
academic English teachers’ assumptions regarding student teachers’ reading skills and reading habits 
and the worth of reading literature, or of other priorities is unclear from the syllabi.   

Most courses, further, required that student teachers’ account for how literature could be used in 
primary school ELT, or show the ability to plan teaching that uses literature. Literature in ELT was 
defined as foremost relevant for pupils’ language development (in 13/33 syllabi). However, its value 
was occasionally also formulated in terms of pupils’ “socialisation” (Linnaeus 1GN036, my transla-
tion), “creativity and intercultural ability” (Mälardalen ENA602, my translation) and 
“understanding of language, literature and culture” (Borås C46E60, my translation). This ambition 
to highlight the relevance of literature in ELT was in keeping with current research in both language 
and literature education, which has emphasised the benefits of teaching literature to young language 
learners. These include benefits for motivation in language learning, for pupils’ language and literacy 
development, for their cognitive, affective, and evaluative development, for pupils’ increased inter-
cultural awareness, as well as for the fostering of democratic values (Bland, 2013; Bland & Lütge, 
2014; Brunsmeier & Kolb, 2017; Dolan, 2014; Drew, 2018; Ghosn, 2013). In cases when the study of 
literature extended over the course of an entire module and included learning outcomes on literary 
analysis, this ambition was also in keeping with Janice Bland’s (2019) argument in relation to ELT 
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that TEd should provide primary school teachers with necessary expertise in the area of children’s 
literature to enable the realisation of the above.   

Much of this scholarship, it can be noted, has been a response to European policy and to felt concerns 
that the emphasis on instrumental dimensions of language teaching have led to reductive concep-
tions of language subjects. Specifically, many scholars have reacted against the implications for 
language teaching of the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR (Council 
of Europe, 2001).12 The latter has become a basis for national school curricula in Europe, and in 
Sweden the National Agency for Education explicitly stated in its syllabus supplement that the 
English school syllabus was so formulated as to align with CEFR (SNAE, 2017, p. 5, 10). According 
to Carola Surkamp (2012, p. 490, qtd in Volkmann, 2017, p. 218), literature education research has 
tended to respond to functional approaches to language teaching in two ways. In part, it has opposed 
them and submitted, instead, how engagement with literature in the classroom “can contribute to 
the learners’ general education and personality development.” In part, it has aimed to show that “the 
use of literary texts can be reconciled with the currently postulated competences and the principle 
of output orientation.” At issue in these arguments are both the value of studying literature and the 
conception of language subjects.  

To return to the primary TEd syllabi, school-oriented goals attached to the study of literature, in 
several cases and especially in syllabi for years 4-6, suggested a desire to transcend narrowly func-
tional approaches to school ELT, by also emphasising other values for studying literature than 
facilitating language reception and production. I hasten to add, however, that it was far from always 
possible from syllabi formulations to determine the school subject conceptions that underpinned 
the studied courses, as TEd syllabi tended to be vague, for instance about the envisioned uses of 
literature.        

The function and benefits of studying literature in primary 
TEd 
As regards the function and benefits of studying literature for the student teachers, a recurring goal 
was increased familiarity with English-language literature for children. As the reading lists indicate, 
attention was often paid to literary works readily used in ELT classrooms for years 1-3 and 4-6. 
Course descriptions and learning outcomes, especially for English syllabi specialising in years 4-6, 
also repeatedly linked the study of literature to the development of student teachers’ general 
knowledge about English-speaking countries, of their reading abilities as well as of their analytical 
and critical abilities. In so doing, these syllabi aligned with research on language and literature edu-
cation mentioned above, which highlights the benefits for general education and personal growth of 
engagement with literature.  

Moreover, many of the syllabi foregrounded the benefits of studying literature for primary student 
teachers’ language development. Indeed, many of the syllabi established a parallel between primary 
student teachers’ and primary school pupils’ needs for language development. The emphasis on stu-
dent teachers’ language proficiency was specific to primary TEd, as such goals were normally not 
attached to the study of literature in English TEd syllabi and in general English syllabi (Dodou, 
2020a; Dodou, 2020b). It is unclear from the present study whether this was in acknowledgement of 
the fact that primary student teachers did not specifically choose to study English, since that was an 
obligatory subject in their study programme (as stipulated by the 2011 TEd reform), or if it reflected 
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assumptions – or experiences – by academic English staff regarding this student body’s language 
proficiency. Regardless, this syllabus feature suggests that a dominant means of legitimising the 
study of literature was by emphasising the value of literature in English for student teachers’ lan-
guage development. As noted above, within language education research the latter is a key argument 
for engaging with literature.    

Subject conceptions and the study of literature in English  
Course descriptions and goals in the English syllabi indicated two main ways of conceptualising – 
and justifying – the study of literature in primary TEd. Roughly, these corresponded to the types of 
module that featured the study of literature, on English in the classroom and on literature, respec-
tively. The former conceptualisation emphasised school pupils and the English school subject and it 
relied on language education research on how to develop young learner’s language reception and 
production. Here, the study of literature was mainly justified by way of school curricular stipulations 
regarding pupils’ language acquisition and their confidence in using the English language (SNAE, 
2018, p. 34). Testimony to this are repeated references to the uses of literature as a means to further 
pupils’ language development and to stimulate their motivation for language learning. Teacher com-
petence, from this perspective, involved familiarity with a varied repertoire of instructional methods. 
This is evident in syllabi formulations that described the relevance of studying literature in terms of 
providing examples for appropriate teaching materials and methods. Whether these emphasised stu-
dent teachers’ awareness of how to use literature in light of “theories on vocabulary and phrase 
acquisition” (Halmstad EN2045, my translation) or their training in “reading aloud and in free 
narration” (Linneaus 1GN036, my translation), the syllabi implied that the focus in TEd courses was 
on student teachers’ methodological toolkits for language teaching.      

The second way of conceptualising the study of literature foregrounded student teachers’, rather 
than school pupils’, education and it was based on values primarily from the field of literary studies 
and secondarily from the field of language and literature education. Learning outcomes indicate that 
key functions for the study of literature, here, were to develop student teachers’ analytical and rea-
soning abilities and to impart to them general knowledge about the English-speaking world. They 
suggest that teacher competence was not merely to be understood in terms of familiarity with “basic 
theories and methods in literature teaching and learning” (Jönköping LE3K17, my translation) and 
an ability to plan teaching based on “steering documents and theories about language teaching and 
learning and second language learning” (West EFG400, my translation). It also depended upon the 
ability to use “basic literary terms to discuss and analyse different forms of narrative” (West EFG400, 
my translation) and to reflect on “social and cultural expressions in the English-speaking world” 
(Dalarna EN1116). Teacher knowledge, in other words, included discipline-specific perspectives 
from literary studies, with relevance for school curricular stipulations. The latter required that 
teaching should develop pupils’ reading abilities, stimulate their curiosity and their reading habits 
(SNAE, 2018, p. 7-8), and provide them “with opportunities to develop knowledge about and an 
understanding of different living conditions, as well as social and cultural phenomena in the areas 
and contexts where English is used” (SNAE, 2018, p. 34). The justifications for studying literature in 
this conceptualisation, in other words, latch onto such key goals for primary education as literacy 
and intercultural awareness. The orientation of the study of literature toward reading based on lit-
erary competence and toward the analysis of “social themes” (Linköping 973G06), notably, 
harmonised with English TEd syllabi and general English syllabi. Those, too, privileged the discipli-
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nary questions and practices of literary reading and interpretation, and focused on the cognitive 
functions of literature and on its potential for providing knowledge about the world (Dodou, 2020b; 
Dodou, 2020a). The consistency across the academic curricula suggests the influences from the sub-
discipline of English literary studies on this primary TEd approach. 

A main difference between the two approaches to the study of literature in primary TEd, then, con-
cerns how they defined what is central to ELT and to primary TEd, and what is peripheral.13 The 
result was partly diverging conceptions of the TEd subject and of its proximity, respectively, to the 
school and the academic subjects of English. Partly, the result was differing ways of positioning and 
valuating the study of literature therein. As the review shows, the former conceptualisations were 
more common in courses specialising in years 1-3 and the latter in years 4-6.  

On the discrepancies between the programme specialisations 
This difference between English courses in the two programme specialisations is likely the result of 
multiple factors. One concerns the content and aims outlined for years 1-3 and 4-6 in school curric-
ular materials and how those were interpreted by academic staff responsible for English courses in 
the TEd programme specialisations. As indicated earlier, the 2011 curricular reform meant that dis-
tinct requirements for the early and middle years of the compulsory school were formulated in the 
school syllabus. In its supplement to the English syllabus, SNAE (2017) clarified that, as regards 
language reception,  

In the early years, pupils shall mainly encounter English in spoken form. This standpoint is based on 
research which points out that the methodological principles of “hear-do” and “listen-understand-imitate-
speak” are the most effective for fostering younger pupils’ confidence in their ability to use the language. 
[…] Therefore oral and written language is only emphasised from year 4 (p. 13, my translation, emphasis 
in the original). 

The discrepancy between the content and orientation of English for years 1-3 and 4-6, respectively, 
was reiterated in the supplement in conjunction with language production and interaction. Here the 
inclusion in ELT of both speech and writing was described as “an articulated requirement” starting 
with years 4-6 (SNAE, 2017, p. 16, my translation).  

These curricular specifications offer partial answers to what has affected the study of literature in the 
TEd syllabi, in terms of its position and orientation. The syllabus supplement, namely, implies a 
school curricular model in which disciplinary knowledge from the field of literary studies is not di-
rectly applicable in ELT for years 1-3, however beneficial it may be for primary student teachers in 
other ways. It is hardly surprising, then, that most TEd syllabi for years 1-3 focused on other com-
petencies than, say, literary analysis, especially given that English studies were normally allotted 15 
credits in this programme specialisation. Conversely, for years 4-6 the syllabus supplement empha-
sised textual understanding. For primary TEd, this emphasis implies that the fostering of student 
teachers’ developed reading abilities was more important for the years 4-6 programme specialisa-
tion. That literary analysis was considered particularly apt for training reading abilities testifies to 
the status that literary studies as a sub-discipline holds in academic English departments in Sweden, 
and also to influences on the TEd syllabi for years 4-6 from this part of the academic English subject.    

Another likely factor for the differences between syllabi for years 1-3 and 4-6 is the academic staff 
involved in teaching courses that included the study of literature. A questionnaire sent to all aca-
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demic English staff that taught literature within TEd in the period in question (2017-18) indicates 
that most of the respondents who taught literature in primary TEd were literary scholars, that is, 
they had PhD degrees in English-language literature and were also active researchers within the field 
of literary studies (Dodou & Gray, forthcoming).14 The questionnaire, which was sent to some 104 
staff and had a 41% response rate, although it only divulges information about some of the staff who 
taught, rather than designed, TEd courses in the studied year, provides an indication of the outlooks 
that shaped the study of literature. Notably, most respondents who were literary scholars and active 
in primary TEd (13 out of 39 respondents) taught courses for years 4-6 (a handful taught both 4-6 
and 1-3) and one taught literature in the years 1-3 specialisation only. It is unsurprising that courses 
for years 4-6 taught by literary scholars would include justifications for the study of literature from 
the field of literary studies, especially as most respondents specified that they did not have a back-
ground as primary school teachers or an active research interest in literature (or language) 
education. Staff competences were most likely consequential for the orientation of the study of lit-
erature also in years 1-3 courses and for the type of disciplinary knowledge and perspectives 
incorporated therein.    

Influences on the TEd syllabi are numerous, as those syllabi testify which included in the learning 
outcomes for the study of literature both literary perspectives on literature (including literary termi-
nology and practices of literary analysis) and strategies for language teaching (including theory and 
methodology on teaching and learning). Beyond competing academic outlooks, the syllabi suggest 
the influences of other stakeholders, such as the government, with its vested interest in ensuring a 
successful education system, for instance via stipulations on teacher competence in “subject didac-
tics” in steering documents (Higher Education Ordinance 1993:100). The outlooks of student 
teachers are also likely influences, given the requirements in Section 4a of the Swedish Higher Edu-
cation Act (1992:1434) on the active participation of students in the development of higher education 
programmes, although their influence cannot be ascertained from the syllabus review. Here it is 
worth recalling the definition within curriculum theory of syllabi as products of compromise 
(Barnett & Coate, 2005, p. 39-40). In this regard, the multiple purposes and orientations of the study 
of literature can be understood in terms of a felt need to accommodate differing perspectives.  

The findings from the present review, it can be noted, are consistent with those from other studies. 
For example, in a comparative study of TEd in the Swedish subject, Maria Ulfgard (2015, p. 130) 
found that the justifications for studying literature and the approaches to it varied across programme 
specialisations in primary TEd and in Swedish TEd. Moreover, her findings suggest that the 
approach to the study of literature largely mirrored the backgrounds of the academic teaching staff 
and their views on the value of engaging with literature.  

Concluding remarks 
Ultimately, the present review shows that the significance of the study of literature, though in many 
ways foregrounded, was formulated in different ways depending on the outlook and traditions 
mainly drawn upon and depending on underlying assumptions about whom the study of literature 
was for (student teachers or their pupils) and about what it was for. Despite variations within and 
across programme specialisations and universities, the review shows that the study of literature was 
recognised as a foundation for TEd courses – even when engagement with literature was simultane-
ously established as a supplement for school ELT. The study of literature, so the syllabi implied, was 
there to aid the general education, language competence and professional skills of student teachers. 
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In many TEd syllabi, especially in programmes specialising in years 4-6, the study of literature was 
incorporated also to develop student teachers’ literary reading abilities, to sharpen their cognitive 
skills, and to introduce them to knowledge and practices from the field of literary studies. The rele-
vance of studying literature, thus conceived, was formulated principally in terms of benefits for the 
individual. Yet, that many of these benefits – including developed language abilities and increased 
inter-cultural awareness – were also envisioned as relevant for primary school pupils, suggests that, 
in the examined syllabi, the study of literature in English was also established as a common good.    
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1 Specialisation in years 1-3 of the compulsory school leads to a Degree of Bachelor of Arts in Primary Education (180 ECTS 
credits) and specialisation in years 4-6 leads to a Degree of Master of Arts in Primary Education (240 credits) (Higher 
Education Ordinance 1993:100). 
2 This limited autonomy reflects the Swedish education system, which is steered by goals and results at central level and 
involves control via periodic evaluations. The most recent government proposition regarding TEd, Bäst i klassen – en ny 
lärarutbildning (prop. 2009/10:89), and the Official Report of the Swedish Government, En hållbar lärarutbildning (SOU, 
2008:105), on which the proposition was based, similarly, have little to say about subject-specific content and aims, though 
they specify that Swedish universities and university colleges should offer equivalent (likvärdig) TEd. 
3 For a discussion of English as a global language and the consequences this has for English language education, see for 
instance Sundqvist and Sylvén (2016, p. 19-41). On the status of English in Sweden, Sundqvist and Sylvén (2016:24) write 
that: “If we take the case of Sweden, the prevalence of English has led some scholars to argue that English can be regarded as 
a second rather than as a foreign language […], even though others stress that such a claim only holds at an individual level” 
For a discussion of the linguistic globalisation of English, Swedish language policies and the status of ELT, see for instance 
Francis Hult (2012) and Béatrice Cabau (2009). 
4 The 2018 translation of the Curriculum for the compulsory school, preschool class and school-age educare included revisions 
regarding equality in parts 1 and 2 of the curriculum, which were implemented on July 1, 2018. The revisions did not affect 
the English school syllabus, which followed the stipulations in the 2011 curriculum version. 
5 Primary school pupils are guaranteed 60 hours of English teaching in years 1-3 and another 220 hours in years 4-6 (SNAE, 
2020). It is up to the schools to decide how these hours should be distributed between each school year. These 220 hours can 
be compared to the 200 hours in English that pupils should receive in years 7-9 of the compulsory school (SNAE, 2020). 
6 In these discussions, scholarship attends to various aspects of reading and teaching literature in ELT classrooms, as 
exemplified in extant issues of the Children’s Literature in English Language Education CLELEjournal and in Acta Didactica 
Norge, as well as in such publications as Werner Delanoy and Laurenz Volkmann’s Future Perspectives for English Language 
Teaching (2008a), and Janice Bland and Christiane Lütge’s Children’s Literature in Second Language Education (2014). 
Swedish-based school-oriented research on literature and ELT includes the examination of classroom activities and materials 
in primary school (Schröter & Molander Danielsson, 2016), of the “ideological and emotional dimensions of reading” in the 
upper secondary ELT classroom (Thyberg, 2012) and of the potential of literature for intercultural learning in upper 
secondary ELT (Greek, 2008). 
7 In relation to English TEd, recurring concerns in Swedish-based research include text selections and various types of creative 
writing activities (Sundmark & Olsson, 2020; Svensson, 2021), democratic citizenship education via literature (Cananau & 
Sims, 2017) and approaches to disciplinary knowledge (Dodou, 2018).  
8 A key goal with the TEd reform of 2011 was to strengthen teacher competence in subject teaching and learning (ämnes-
didaktisk kompetens), not least for primary school teachers (Bäst i klassen 2009, p. 17-18). 
9 At Malmö, TEd courses in English were offered by the faculty of Education and Society, whereas general English courses 
were offered by the Faculty of Culture and Society. 
10 For a discussion of crossover literature, see for instance Sandra Beckett (2009). 
11  A possible exception is J. M. Barrie’s Peter Pan (1904), as it was unclear from the reading list whether the prose edition or 
the play was taught. 
12 As Werner Delanoy and Laurenz Volkmann (2008b, p. 12) observe, the CEFR combines functional approaches to language 
teaching with a humanistic and intercultural language learning agenda. However, they maintain, “the absence of humanistic 
and intercultural aspects on the document’s more concrete levels makes them an appendix to, rather than an integral 
component of what is defined as communicative competence.” 
13 For a discussion of different traditions of TEd and of how changes in TEd policy for the past several years have sought to 
reconcile, or to integrate, disparate traditions, see Lars-Göran Malmgren’s discussion of the Swedish subject (1996, p. 107).  
14 None of the respondents who taught literature in primary TEd English courses in the academic year 2017-18 was a PhD-
holder or an active researcher in the field of language or literature education, one had a primary school teacher degree and 
three had some experience as primary school teachers of English (Dodou & Gray, forthcoming). 
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Musiklyrik i läroböcker i franska för 
den svenska skolan 

Mattias Aronsson 

ABSTRACT  

The article investigates song lyrics included in twelve textbooks designed for the teaching of French 
as a foreign language in the Swedish school system. The underlying assumption is that selections 
made by textbook authors are important for the canonization of literature. The analysis of what is 
included and what is excluded in these textbooks is highly relevant in order to understand the norms 
prevailing in the system of education and, consequently, in society as a whole. The corpus consists 
of 61 song lyrics and the results indicate that these texts partly have a conservative role, insomuch as 
they transmit an already canonical French cultural heritage (traditional folksongs, children’s songs, 
and the works of a few consecrated artists in the chanson-tradition of the 1950’s and 1960’s) to the 
Swedish pupils. However, the other part of the corpus consists of more contemporary material from 
the decade preceding the publication of the textbooks. The corpus is male dominated (two thirds of 
the identified artists are men), and most of the songs (84%) deal explicitly or implicitly with 
Metropolitan France, with only a small percentage (16 %) representing the Francophone world 
outside of France. The main conclusion of the article is that the lyrics included in the textbooks 
consolidate rather than challenge the prevailing norms and hierarchies.  

Keywords: song lyrics, textbook analysis, foreign language teaching, French as a foreign language, 
canonization of literature 

 

M A T T I A S  A R O N S S O N    
Docent i franska 

Institutionen för språk, litteratur och lärande 

Högskolan Dalarna 

E-post: mar@du.se  

  

mailto:mar@du.se


U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Mattias Aronsson 

1 1 2     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

INLEDNING 
Litteraturbegreppet är, som Roland Barthes (1971) har påpekat, intimt förbundet med utbildnings-
väsendet.1 Ur ett litteraturdidaktiskt och litteratursociologiskt perspektiv är det alltså högst relevant 
att studera vilka litterära texter som används inom det formella skolsystemets undervisning och vilka 
texter som väljs bort. Sådan forskning hämtar då ofta sin inspiration från, och befinner sig i skär-
ningspunkten mellan, de akademiska fälten litteraturdidaktik, receptionsestetik, litteratursociologi 
och läromedelsanalys. Föreliggande studie är ett exempel på en sådan undersökning, i det att den 
fokuserar på urvalet av musiklyrik i läroböcker i franska för den svenska skolan. 

SYFTE, BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I avsnittets inledande del redogör jag för studiens syfte och frågeställningar, med koppling till 
utbildningsväsendets roll som litteraturförmedlare. Därefter går jag igenom forskning om musik-
lyrikens användning inom språkundervisning, för att slutligen presentera ett antal läroboksstudier 
inriktade på ämnet franska. 

Syfte och frågeställning – utbildningsväsendet som 
litteraturförmedlare  
Enligt Mickaëlle Cedergren och Simona Modreanu (2016, s. 84) består den litterära receptionskedjan 
av ett flertal olika länkar. En viktig länk i kedjan utgörs av utbildningsväsendet, både den högre ut-
bildningen och skolan. De val av skönlitteratur som har gjorts inom undervisningen i franska vid ett 
akademiskt lärosäte i Sverige (Stockholms universitet) har undersökts av Cedergren (2015). Hon 
konstaterar att dessa val till stor del består av redan kanoniserad litteratur från Frankrike. I en tidi-
gare artikel (Aronsson, 2019) har jag sökt komplettera ovanstående undersökningar genom att i en 
läroboksstudie undersöka vilken franskspråkig litteratur som eleverna stöter på under sina fransk-
studier på högstadiet och gymnasiet. På språkundervisningens grundläggande nivåer spelar 
nämligen läroboken fortfarande en viktig roll, även i 2000-talets digitala undervisningsmiljö (se 
exempelvis Vajta, 2012, s. 747–748 och Buchart, 2013, s. 60). Undersökningen indikerar att litteratur 
med anknytning till Frankrike (i form av dess europeiska territorium, la France métropolitaine) även 
inom ungdomsskolan dominerar stort över litteratur från övriga fransktalande världen. Undersök-
ningen visar också att många av de litterära texter som eleverna möter i läroböckerna är sångtexter 
(Aronsson, 2019, s. 56–59). Därför gör jag i föreliggande studie en närmare undersökning av de 
exempel på franskspråkiga sånger som figurerar i korpusen. Syftet är att undersöka vilka sångtexter 
som ingår i ett urval läroböcker i ämnet franska – med speciellt fokus på ett köns-, ett tids- och ett 
kulturellt centrum/periferi-perspektiv – för att fastställa vilken bild av franskspråkig musiklyrik som 
dessa sångtexter förmedlar till de svenska eleverna.2 Frågeställningarna är som följer: Hur ser för-
delningen ut vad gäller manliga och kvinnliga artister? I vilken mån presenteras sånger som 
representanter för den fransktalande världen utanför Frankrike? Hur ser det ut vad gäller verk från 
olika tidsperioder: rör det sig om de senaste hitlåtarna, eller är det snarare frågan om att förmedla 
ett redan kanoniserat kulturarv till eleverna? Det bakomliggande antagandet för studien är att de val 
som görs inom utbildningsväsendet i allmänhet, och av läroboksförfattare i synnerhet, är av stor vikt 
för förmedlingen och kanoniseringen av litteratur – och därmed har dessa val också en hög sam-
hällsrelevans. 
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Musiklyrik i språkundervisning 
Det har länge funnits ett intresse från lärare att använda sånglyrik i språkundervisning och ett mot-
svarande intresse från forskarhåll att studera dess effekter på elevers lärande – inte minst gäller det 
undervisning i franska som främmande språk. William Leith (1979, s. 537–551) pekar på fördelarna 
med att använda fransk chanson som underlag för att öva muntlig språkfärdighet med eleverna. Jane 
Halsne Abrate (1983, s. 9) konstaterar att franskspråkig populärmusik är ett lämpligt material inte 
bara för att lyssna på målspråket, utan också för muntlig konversation, att träna sitt ordförråd, öva 
grammatik och lära sig om målspråksländernas historia och kultur. V.L. Hamblin (1987, s. 484) 
poängterar att den franska visan utgör ”a genre in its own right” och är en ”integral part of French 
culture”, vilket gör den lämplig att använda när man lägger fokus på kultur i språkundervisningen. 
Redan för drygt 30 år sedan kunde därför Jacques Béreaud (1988, s. 229) konstatera att många stu-
dier av den franska chansonen är inriktade just mot dess användning inom språkundervisning.  

Senare tiders studier, från 1990-talet och fram till idag, har fortsatt att utifrån olika utgångspunkter 
undersöka musiklyrikens relevans inom språkutbildning. Judith Failoni (1993, s. 97–108) slår fast 
att alla viktiga färdigheter i ett främmande språk – tala, läsa, skriva och, naturligtvis, lyssna – kan 
tränas med hjälp av musik. Valet av musik som undervisningsmaterial kan motiveras exempelvis 
utifrån Howard Gardners teori om olika intelligenser hos elever. I det här sammanhanget är den 
musikaliska intelligensen av speciellt intresse och i synnerhet dess koppling till lingvistisk intelligens 
(Gardner, 1994, s. 67–116). Karen Ludke (2009, s. 17–29) skriver att musik med fördel kan användas 
för att träna elevers vokabulär, grammatik, talfärdighet, uttal, skriftlig färdighet samt för lyssnings-
övningar och att undervisa om målspråkskulturen. Robert Legg (2009, s. 7) visar att elever som fått 
lära in franska glosor och verbformer med hjälp av sång och musik presterade bättre i efterföljande 
test än vad kontrollgruppen, som inte hade jobbat med musik, gjorde. Sylvain Moreno (2009, s. 335–
339) hittade en liknande korrelation mellan musik som arbetsmetod och utvecklingen av barns hör-
förståelse i främmande språk. Agnes Langeland (2013, s. 1–24) beskriver fördelarna med att använda 
ett multimodalt material, i form av musikvideor från internet, i språkundervisningen. Bland annat 
trycker hon på materialets förmåga att motivera eleverna. Även Tung-an Kao och Rebecca Oxford 
(2014, s. 114–120) fokuserar på motivationsaspekten när de redogör för musiklyrikens fördelar i 
undervisning av främmande språk. Dacian Dolean (2016, s. 638–653) visar hur användning av 
sånger i undervisningen i franska har en dämpande effekt på elevernas självupplevda ängslan inför 
att använda målspråket (foreign language anxiety). Valentin Werner, Maria Lehl och Jonathan 
Walton (2017, s. 34–35) poängterar att musiklyrik har en direkt koppling till ungdomars lärande i 
informella lärmiljöer. De slår fast att i en era där betydelsen av det mobila lärandet ökar utgör sånger 
ett passande material att använda i språkundervisning. Sammanfattningsvis kan noteras att synen 
på musiklyrik i dessa studier är påfallande instrumentell. Dess relevans i undervisningen försvaras 
alltid med koppling till någon extern nyttoaspekt: den sägs vara bra för att träna elevernas språkfär-
digheter, för deras ordinlärning, för deras motivation för språkstudier, etcetera. Att textgenren skulle 
ha något egenvärde i och för sig själv, genom den estetiska upplevelse som den kan tänkas ge ele-
verna, är ingenting som betonas i ovannämnda studier. 

Det är forskning av den här typen som förklarar varför sångtexter – med tillhörande musik – under 
lång tid har betraktats som ett användbart material i språkundervisning. Den förklarar också varför 
läroböcker i främmande språk idag i allmänhet innehåller inslag av musiklyrik. Det är heller inte 
oviktigt att den svenska grundskolans kursplan för moderna språk preciserar att sånger ingår i äm-
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nets så kallade ”centrala innehåll”, oavsett om eleven läser språket ifråga inom ramen för ”elevens 
val” eller som ”språkval”. Under rubriken ”Lyssna och läsa – reception” i Lgr11 specificeras nämligen 
att undervisningen ska behandla ”berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form 
samt sånger” (Skolverket, 2019, s. 66, min kursivering). Exakt samma formulering dyker för övrigt 
också upp i Gy11, i kursplanerna för moderna språk (steg 1–4) inom gymnasieskolan (Skolverket, 
u.å.). 

Läroboksstudier – med fokus på kultur- och kön/genusfrågor 
i läroböcker i franska för den svenska skolan 
Läroboken som fenomen har, som Klas-Göran Karlsson (2011, s. 43–53) konstaterar, ett nära för-
hållande till makten. Den kan ses både som en ”verkan” – läroboken avbildar makten – och en 
”orsak”, läroboken bidrar till att konstruera makten genom att den ”får oss att känna oss delaktiga i 
’föreställda gemenskaper’” (Karlsson, 2011, s. 52). Kenneth Nordgren (2011, s. 141–142) visar 
exempelvis hur Västeuropa dominerar stort i läromedel i historia och därmed ges de övriga världs-
delarna begränsat utrymme. Detsamma har också konstaterats för läroböcker i franska, något som 
jag återkommer till nedan. Som Fuchs och Henne (2018, s. 29–32) noterar har man inom fältet för 
läroboksstudier inte sällan fokuserat på genus- och minoritetsproblematik. Såväl läroböckernas 
eurocentrism som deras ofta fördomsfulla bild av dem som avviker från normerna (till exempel mi-
granter och muslimer) har kritiserats. 

Flera exempel på läroboksanalys har genomförts under den senaste tioårsperioden med inriktning 
på skolämnet franska i en svensk undervisningskontext. Inte sällan har det skett i form av student-
examensarbeten. Vissa studier, exempelvis Mia Persson (2013) och Annie Karlsson (2014) fokuserar 
på genuskonstruktioner i läroböckerna, i synnerhet gällande bildmaterialet, och författarna konsta-
terar att de undersökta läroböckerna (Allez Hop!, Arc-en-ciel, Bon voyage, Chez nous, Français 
formidable) är långt ifrån jämställda utifrån genussynvinkel. Andra arbeten har riktat fokus på kul-
turella snarare än genusrelaterade aspekter i läroböckerna. Fredrik Johansson och Therése Ballin 
(2010) studerar kulturella klichéer och generaliseringar i tre läroböcker för steg 1 i franskundervis-
ningen (Au boulot 1, Un air de Paris och Escalade 1). Deras slutsats är att det undersökta materialet 
innehåller många exempel på kulturella stereotyper och sammanfattningsvis uppvisar läroböckerna 
enligt studiens författare en ”kultursyn som inte längre är hållbar i det globaliserade samhälle som 
vi idag lever i” (Johansson & Ballin, 2010, s. 41). Katharina Vajta (2012) undersöker två läroboks-
serier i franska för gymnasieskolan (Escalade och Génial) med speciellt fokus på bilden av Frankrike 
och den ”imaginära gemenskap” (communauté imaginaire) som hon identifierar i dessa läroböcker.3 
Michelle Meyer (2013) intresserar sig för bilden av ”den Andre” i läroböcker för franska och tyska. 
För franskans del undersöks Un air du monde français, Esprit, Génial och Mais oui. Hennes kvanti-
tativa resultat indikerar att Frankrike dominerar stort i materialet (70 % av texterna), på den 
fransktalande världens bekostnad. Textanalysen visar att när ett land i Afrika eller Västindien pre-
senteras – exemplen som hon nämner är Demokratiska republiken Kongo och Haiti – tilldelas det 
en tydlig offerroll. Landet ifråga framställs som underutvecklat och i behov av humanitär hjälp från 
Nord (Meyer, 2013, s. 20 och 29). Även Petter Karlsson Söderstrand (2019) kombinerar kritisk text-
analys med postkolonial teori och har sitt fokus inställt på hur bilden av franskspråkiga länder 
utanför väst konstrueras i svenska läroböcker. Hans korpus består av volym 1–4 av läroboksserien 
Escalade. Slutsatserna är att den dominerande bilden av nordafrikanen är en invandrare i Frankrike 
snarare än en invånare i något av länderna i Maghrebregionen, och den muslimska tron framställs i 
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det här sammanhanget som problematisk och oförenlig med fransk identitet och kultur. Franska 
Antillerna presenteras som exotiska paradis som finns till för turister från Frankrike att upptäcka 
och njuta av (Karlsson Söderstrand, 2019, s. 31–36 och 41). Bilden av landet Frankrike som fullstän-
digt dominerande den övriga franskspråkiga världen regerar sålunda ohotad i läroboksserien, enligt 
Karlsson Söderstrand. I synnerhet länderna söder om Sahara spelar en undanskymd roll, sett i för-
hållande till deras franskspråkiga befolkning. Karlsson Söderstrand (2019, s. 23–26) utför, i likhet 
med Meyer (2013), en kvantitativ analys av korpusens texter och kommer fram till att 75 % av 
materialet berör just landet Frankrike, i form av dess europeiska territorium. 

Ingen av de ovannämnda studierna fokuserar specifikt på förekomsten av litterära texter i läroböck-
erna, utan de behandlar alla texter oavsett genretillhörighet.4 En studie som däremot specifikt 
undersöker förekomsten av litterära texter i läroböcker i franska är Aronsson (2019). Jag kommer 
här fram till att Frankrike – i betydelsen dess europeiska territorium – dominerar markant över res-
ten av fransktalande världen vad gäller de litterära texterna i min korpus (84 % mot 16 %) (Aronsson, 
2019, s. 57). Det är ett resultat som i mycket liknar Meyers (2013) och Karlsson Söderstrands (2019) 
siffror, om än bara med ännu större övervikt till Frankrikes fördel. Slutsatsen är att läroböckerna 
avspeglar de asymmetriska maktförhållanden som de facto råder i världen, där gamla kolonialmakter 
på många vis dominerar över sina före detta kolonier såväl ekonomiskt som kulturellt – men också 
att de svenska läroboksförfattarna lever kvar i ett eurocentriskt tänkande där landet Frankrike ses 
som den självklara normen och utgångspunkten för studier i franska språket. Nutida globaliserings-
diskurser tycks alltså inte i nämnvärd grad ha påverkat läroböckerna i detta avseende. 
Undersökningen indikerar också att musiklyrik faktiskt är en mycket framträdande textgenre i de 
undersökta läroboksserierna, vilket alltså direkt föranleder den här kompletterande studien på om-
rådet. Det har, så vitt jag vet, aldrig tidigare genomförts någon liknande undersökning över sånglyrik 
i svenska läroböcker för franskundervisning, vilket gör att man kan identifiera en forskningslucka 
på detta specifika område. 

KORPUS OCH METOD 
Studiens korpus består av tre volymer vardera av fyra läroboksserier utformade för ämnet franska i 
den svenska skolan, allt som allt 12 textböcker. Urvalet består av två läroboksserier utformade för år 
7–9 på högstadiet (Cascade och Chez nous) och två för gymnasiet, steg 1-3 (Escalade och Génial). 
Valet föll på dessa läroböcker eftersom de är väl inarbetade på den svenska marknaden och de tillhör 
också de modernaste alternativen som står till buds för landets fransklärare. De är alla publicerade 
efter millennieskiftet och de har dessutom tryckts i nya upplagor efter respektive originalupplaga.5 
Samtliga serier saluförs hos nätbokhandlarna år 2020, vilket indikerar att de fortfarande används 
och köps in av svenska skolor. Förlagen som står bakom läroböckerna är i tre fall av fyra välkända 
svenska förlagshus som länge varit aktiva på marknaden: Almqvist & Wiksell säljer Escalade och 
Natur & Kultur står bakom Cascade och Génial. Serien Chez nous saluförs av Sanoma utbildning, en 
finsk mediekoncern som även slagit sig in på den svenska läromedelsmarknaden. Undersökningen 
fokuserar på förekomsten av tryckta sångtexter i de textböcker som eleverna möter i undervis-
ningen.6 Inspelningar av sångerna återfinns sedan i ljudfiler och/eller inspelade på en CD-skiva som 
medföljer lärarhandledningen. 

I normalfallet hinner en svensk elev läsa steg 1 och 2 i moderna språk under sin högstadietid, om 
han eller hon läser ämnet som sitt ”språkval”. På gymnasiet kan eleven sedan, i teorin, fortsätta sina 
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studier ända till steg 7, men i praktiken är det få ungdomar som studerar på de högre nivåerna. 
Statistiska centralbyråns siffror från 2017 visar att endast 5 % av eleverna i den svenska gymnasie-
skolan når fram till steg 5 eller högre i moderna språk (Winkler, 2018, s. 8). Behörighetskravet för 
att läsa språket på akademisk nivå är godkänt betyg från steg 3. Det är alltså den miniminivå som 
det svenska skolsystemet garanterar hos varje student som börjar läsa franska på universitetsnivå, 
och det är också anledningen till varför studiens korpus avgränsas till att gälla steg 1–3.  

En inventering gav vid handen att det undersökta materialet innehöll sammanlagt 61 exempel på 
musiklyrik (se bilaga ”Studiens korpus”). För varje exempel antecknades årtalet då sången publice-
rades samt om artisten som framför låten är man eller kvinna – om sådana uppgifter går att få fram, 
vilket inte alltid är fallet, i synnerhet inte när det är frågan om traditionella folksånger, barnvisor, 
och dylikt material. I bilagan redovisas även de fall där sången figurerar i en kontext som rör ett 
franskspråkigt land. Det krävs alltså någon typ av explicit indikation i läroboken (en rubrik eller 
annan kommentar, en bild eller förklarande bildtext) som pekar på ett franskspråkigt land för att 
denna uppgift ska komma med i kolumnen ”fransktalande världen” i bilagan. Sammanlagt hittade 
jag tio exempel på sånglyrik som på det här viset representerar den fransktalande världen utanför 
Frankrike, vilket också framgår av tabell 2 och 3 nedan. 

RESULTATREDOVISNING – EN INVENTERING AV 
MUSIKLYRIK I LÄROBÖCKERNA 
Den här delen av artikeln presenterar studiens resultat kopplat till frågeställningarna. Efter en kort 
genomgång av vilka sångtexter och artister som figurerar vid flera tillfällen i materialet behandlas 
frågeställningarna om manliga och kvinnliga artister, i vilken mån sånger presenteras som represent-
anter för den fransktalande världen utanför Frankrike, samt hur fördelningen ser ut gällande verk 
från olika tidsperioder. 

Dubbletter i materialet 
Resultatet av inventeringen visar att spridningen på artister och sånger är stor i det undersökta 
materialet, men några dubbletter kan ändå noteras. Den franska nationalsången, Marseljäsen, finns 
med två gånger i korpusen (Cascade 4, s. 99; Génial 1, s. 87). Det gör också låten ”La gourmandise” 
med gruppen La Compagnie créole (Escalade 1, s. 25; Génial 2, s. 81) samt julsångerna ”Mon beau 
sapin” (Cascade 3, s. 158; Génial 1, s. 191) och ”Petit papa Noël” (Génial 2, s. 217) populariserad av 
Tino Rossi på 1940-talet, vilken också finns med i Céline Dions tolkning (Escalade 3, s. 96). 
Dubblerar i materialet gör även de traditionella visorna ”Vent frais, vent du matin” (Cascade 3, s. 36; 
Génial 1, s. 134) och ”Savez-vous planter les choux” (Cascade 3, s. 106; Génial 2, s. 148). Vissa artister 
figurerar flera gånger i korpusen, men med olika sånger: Joe Dassin besjunger den franska huvud-
staden i såväl ”À vélo dans Paris” (Cascade 2, s. 120) som i ”Aux Champs-Elysées” (Génial 1, s. 159), 
och den algeriske rai-sångaren Khaled figurerar både med ”Le jour viendra” (Cascade 4, s. 31) och 
”Aïcha” (Génial 2, s. 204). Céline Dion förekommer med inte mindre än tre sånger. Hon bidrar med 
poplåtarna ”Ne partez pas sans moi” (Cascade 2, s. 106–107) och ”Tous les secrets” (Génial 2, s. 18) 
men också, som tidigare nämnts, med en version av julsången ”Petit papa Noël” (Escalade 3, s. 96). 
Anledningen till att just julsånger och låtar som behandlar Paris och det franska köket dubblerar i 
materialet är sannolikt att dessa teman under lång tid varit populära och återkommande inslag i 
skolans franskundervisning. 
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Manliga och kvinnliga artister  
De 61 exempel på musiklyrik som jag fann under min inventering av korpusens läroböcker i ämnet 
franska för högstadiet och gymnasiet fördelar sig som följer: Läroboksserien Génial innehåller flest 
sånger (27 stycken), följt av Cascade (19). Chez nous och Escalade har inkluderat betydligt färre sång-
texter i sina volymer (8 respektive 7). 

Tabell 1 visar fördelningen mellan manliga och kvinnliga artister. I de fall det rör sig om traditionella 
folksånger eller barnvisor som inte kan knytas till någon specifik upphovsperson eller artist – eller 
om låten framförs av en duo bestående av en man och en kvinna – har sången förts till den tredje 
kolumnen ”blandat/ingen uppgift (trad.)”. 

Tabell 1. Antal sångtexter framförda av manliga respektive kvinnliga artister 

 Man Kvinna Blandat/Ingen 
uppgift (trad.) Totalt 

Högstadiet7     

Cascade 2–4 (2003–2005) 7 5 7 19 

Chez nous 2–4 (2011–2013) 4 3 1 8 

Gymnasiet     

Escalade 1–3 (2001–2003) 4 2 1 7 

Génial 1–3 (2011–2012) 11 3 13 27 

Totalt 26 13 22 61 

 

Om vi jämför de sånger där artisten kan könsbestämmas (kolumnerna ”man” respektive ”kvinna” 
ovan) kan vi konstatera att samtliga läroboksserier uppvisar en viss manlig övervikt, men den är 
mindre framträdande i läroböckerna för högstadiet (Cascade och Chez nous) än i de serier som riktar 
sig mot gymnasiet. Génial är den läroboksserie av de fyra som ingår i undersökningen där den köns-
mässiga skillnaden är som störst (11 manliga artister mot endast 3 kvinnliga). Eftersom den serien, 
tillsammans med Chez nous, utgör de modernaste läroböckerna i korpusen kan vi inte säga att det 
har skett någon utjämning över tid, snarare tvärtom. Sammanlagt är två tredjedelar (67 %) av de 
sånger som går att klassificera utifrån kön framförda av män (26 av 39 låtar) och den resterande 
tredjedelen (33 %) framförs av kvinnor. En förklaring av dessa siffror kan vara att musikbranschen 
länge har varit, och till viss del fortfarande är, en manlig bastion. Traditionellt sett har män domine-
rat inte bara inom kategorin artister utan även inom många andra viktiga, och inkomstbringande, 
led i produktionsprocessen – inklusive låtskrivande, producentens arbete i inspelningsstudion och 
de beslutsfattande positionerna inom skivbolagen.8 

Denna manliga övervikt är inte alls unik för min lärobokskorpus. I många andra sammanhang där 
musikhistorien sammanfattas, och artister därmed skrivs in i (alternativt exkluderas ur) kanon, är 
den manliga dominansen ännu tydligare. Béreaud (1988, s. 229–241) presenterar 35 artister som 
dominerande den franska chansonen under perioden 1968-1988 och endast sex av dessa är kvinnor, 
vilket motsvarar 17 % av hans material. Hamblin (1987, s. 481) nämner för sin del 19 artister som 
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representativa för fransk chanson sedan 1945. Fyra av dem är kvinnor (vilket motsvarar 21 %). När 
Adeline Cordier (2008, s. 258–259) skriver om en ny blomstringstid för den franska visan efter mil-
lennieskiftet nämner hon sju artister – endast en av dem är kvinna. Det genomgående mönstret med 
en kraftig manlig majoritet är alltså tydligt, och situationen i Sverige har på många sätt liknat den 
franska. Marita Rhedin (2017) uppger att visgenren i Sverige under lång tid till övervägande delen 
har dominerats av manliga artister, bland annat berättar hon att ”när Yrkestrubadurernas förening 
startade 1971 var 95 % av de medverkande trubadurerna män” (Rhedin, 2017, ej paginerad text). 

Frankrike och den fransktalande världen 
Som nämndes i avdelningen ”Korpus och metod” ovan är definitionen av en sång från den 
fransktalande världen i föreliggande studie att det i läroboken finns en explicit paratextuell koppling 
till ett franskspråkigt land. Sången (eller artisten) presenteras alltså i en kontext som inbegriper detta 
land. Frankrike ses här som liktydigt med sitt europeiska territorium, det vill säga det som på franska 
brukar kallas för la France métropolitaine eller la France hexagonale.  

Tabell 2. Antal sångtexter kopplade till Frankrike respektive den fransktalande världen 

 Frankrike (la France 
métropolitaine) 

Fransktalande värl-
den Totalt 

Högstadiet    

Cascade 2–4 (2003–2005) 15 4 19 

Chez nous 2–4 (2011–2013) 4 4 8 

Gymnasiet    

Escalade 1–3 (2001–2003) 7 0 7 

Génial 1–3 (2011–2012) 25 2 27 

Totalt 51 10 61 

 

I tabell 2 ovan sticker Chez nous ut som den enda läroboksserie som upplåter lika mycket utrymme 
till sånger och artister med koppling till den fransktalande världen, som till sånger och artister från 
Frankrike. I övriga läroböcker är Frankrikes dominans mycket stark, i synnerhet i de serier som 
vänder sig till gymnasieungdomar. Sammanlagt står Frankrike för 84 % av korpusens material (51 
av 61 låtar) och den fransktalande världen endast för resterande 16 % av sångerna (10 av 61), vilket 
är helt i linje med det resultat som presenteras i min tidigare studie (Aronsson, 2019, s. 57) gällande 
alla litterära texter i materialet, oavsett genre (roman, novell, poesi, sånglyrik, tecknade serier). 
Frankrikes kulturella dominans i detta sammanhang överstiger därmed på ett markant vis landets 
demografiska vikt. Frankrikes samlade befolkning uppgick 2019 till 67 miljoner invånare, vilket end-
ast utgör 22 % av världens sammanlagda fransktalande befolkning på cirka 300 miljoner människor.9 

Man kan dock notera att andelen musiklyrik från den fransktalande världen hade kunnat vara högre 
om man i läroböckerna hade tydliggjort de kopplingar som faktiskt ofta finns till franskspråkiga 
områden utanför Frankrikes europeiska territorium. Vid de två tillfällen då gruppen La Compagnie 
créoles sång ”La gourmandise” presenteras i läroböckerna (Escalade 1, s. 25; Génial 2, s. 81) är det 
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som komplement till lärobokstexter som behandlar det franska köket och landets restaurangkultur. 
Inget fotografi eller annan information om gruppen bifogas i anslutning till sångtexten, och de 
svenska eleverna får således inte veta att gruppens medlemmar kommer från franska Antillerna 
(Guadeloupe och Martinique) och Franska Guyana. Jacques Brels koppling till Belgien förbises också 
(Cascade 4, s. 35), liksom Teri Moïses till Haiti (Cascade 3, s. 93). När Céline Dions sång ”Ne partez 
pas sans moi” presenteras (Cascade 2, s. 106–107) bifogas en förklarande text: ”Den här sången sjöng 
Céline Dion 1988, då hon tävlade för Schweiz och vann schlagerfestivalen. Céline Dion kommer från 
Kanada.” Här finns alltså en explicit referens till den fransktalande världen. Något liknande finns 
dock inte vid de övriga två tillfällen då Dion figurerar i materialet. I dessa fall är kontexten istället 
franskt julfirande (Escalade 3, s. 96) respektive en kort kursintroduktion utan specifikt tema (Génial 
2, s. 18). Tabell 3 nedan visar vilka fransktalande länder och artister som återfinns i korpusen, samt 
vid hur många tillfällen de figurerar i materialet. 

Tabell 3. Antal sångtexter från länder i den fransktalande världen  

Land Antal sångtexter Artist(er) 

Kanada (Québec) 3,5 Céline Dion (C2: 106-107, med Schweiz), Roch Voisine (C3: 
154), Cœur de pirate (CN4: 22), Étienne Drapeau (G3: 86) 

Algeriet 2 Khaled (C4: 31), Khaled (G2: 204) 

Elfenbenskusten 1 Magic system (CN4: 39) 

Guadeloupe 1 Philippe Lavil & Joselyne Béroard (CN4: 77) 

Mali 1 Amadou & Mariam (C3: 155) 

Marocko 1 Amine (CN4: 58) 

Schweiz 0,5 Céline Dion (C2: 106–107, med Kanada) 

Totalt 10  

 

Tabell 3 visar att det viktigaste området i den fransktalande världen utanför Frankrike, av läro-
bokskorpusen att döma, är Kanadas franskspråkiga provins Québec, som figurerar vid 3,5 tillfällen 
i materialet.10 Cedergren (2015, s. 91–95) kom för övrigt fram till en liknande slutsats när hon 
undersökte den franskspråkiga litteratur som använts i den akademiska undervisningen vid Stock-
holms universitet. I det fallet var det Anne Héberts romaner som gjorde att Québec intog en 
särställning bland de franskspråkiga områdena. 
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Tidsperioder 
Tabell 4 redovisar korpusens material indelat i årtionden. Traditionella folksånger, barnvisor och 
julsånger går oftast inte att datera, och de har därför fått en egen kolumn (trad.) i tabellen: 

Tabell 4. Antal sångtexter fördelat på decennium 

 Trad. 1940-
tal 

1950-
tal 

1960-
tal 

1970-
tal 

1980-
tal 

1990-
tal 

2000-
tal 

2010-
tal Totalt 

Högstadiet           

Cascade 2-4 
(2003-2005) 7 1 1 1 1 1 5 2 - 19 

Chez nous 2-4 
(2011-2013) - - - - - 1 - 5 2 8 

Gymnasiet           

Escalade 1-3 
(2001-2003) - - - 1 1 2 3 - - 7 

Génial 1-3 
(2011-2012) 12 1 1 2 1 1 2 7 - 27 

Totalt 19 2 2 4 3 5 10 14 2 61 

 

Utifrån kolumnen längst till vänster i tabell 4 kan vi konstatera att traditionella sånger utgör en så 
stor andel som 31 % av korpusen (19 texter av 61), trots att bara två läroboksserier (Cascade och 
Génial) använder sig av sådant material. Däremot är det relativt sällsynt med sånger från ”the golden 
age of French chanson” (Tinker, 2005, s. 180) på 1950- och 60-talen – en period då ”Gods once 
walked the earth” och visade att ”chanson can be art” (Looseley, 2003, s. 83). Tabell 4 visar att endast 
6 av 61 låttexter (9,8 %) härrör från denna era. Om guldåldern är relativt tunt representerad i materi-
alet ligger tonvikten istället på ”ganska moderna” sånger från decenniet före det årtionde då 
läroboken ifråga skapades. Som framgår av tabell 4 innehåller korpusen hela 24 sånger sammanlagt 
från 1990- och 2000-talen, vilket motsvarar 39 % av det totala materialet. Läroboksserierna som 
publicerades under tidigt 2000-tal (Cascade och Escalade) har en hög andel musiklyrik från 1990-
talet, medan läroböckerna från början av 2010-talet (Chez nous och Génial) uppvisar många exempel 
från 2000-talet. 

ANALYS OCH DISKUSSION: URVAL OCH 
KANONBILDNING 
Det finns en mycket stor variation av artister om man jämför min lärobokskorpus med de artister 
som figurerar i andra akademiska studier av den franska visan, (se exempelvis Hamblin, 1987; 
Béreaud, 1988 och Cordier, 2008). Endast en sångare (Michel Sardou) av de åtta artister som 
Hamblin (1987, s. 481) nämner som dominerande och karakteristiska för perioden 1968–1987 figu-
rerar i de svenska läroböckerna tryckta under 2000- och 2010-talen. Béreaud (1988, s. 230–241) för 
sin del räknar upp så många som 35 namn som tongivande för perioden 1968–1988, endast två av 
dem finns med i min korpus (Michel Sardou och Jacques Dutronc). Delvis beror diskrepansen säker-
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ligen på att lärobokstexter i utländska språk är en textgenre där kanon kan antas vara mer föränderlig 
över tid än vad gäller exempelvis romanen. Det är också en särskild textgenre där speciell hänsyn 
måste tas till faktorer som elevernas ålder och deras språkliga nivå.11 Av dessa anledningar kan vissa 
kategorier av sånglyrik vara svåra att presentera för svenska elever på ett begripligt sätt. Renauds 
slangspråk (argot) och Léo Ferrés tvära kast mellan ett allusionstätt, höglitterärt språk och ren gatu-
slang är exempel på det, vilket kan förklara varför dessa artister saknas i min lärobokskorpus. Kanske 
finns här också en politisk dimension. Tre av de allra största stjärnorna på chanson-himlen, Jacques 
Brel, Georges Brassens och Léo Ferré, har alla en starkt antiauktoritär ådra som sätter sin prägel på 
en stor del av deras verk. Alla tre har till exempel i sina texter attackerat kyrkan, nationen och bor-
gerliga värderingar, och de två senare artisterna kopplas även ihop med den anarkistiska 
idéströmningen specifikt (se t.ex. Cordier 2008, s. 18 och 260). Denna politiska och idéhistoriska 
dimension är dock osynlig i de svenska läroböckerna. Brel och Brassens figurerar här med helt okon-
troversiella texter med kärleks- (Brel) respektive djurtema (Brassens), medan Ferré över huvud taget 
inte finns representerad i materialet. 

När Cordier (2008, s. 258–259) som tidigare nämnts karakteriserar början av 2000-talet som en ny 
blomstringstid för den franska visan exemplifierar hon med Carla Bruni, Vincent Delerm, Calogero, 
Bénabar, Corneille, Tété och M (Matthieu Chedid). Av dessa sju artister figurerar endast en (Bruni) 
i min korpus, trots att läroböckerna härrör från just denna tidsperiod och upplåter en hel del ut-
rymme åt samtida musiklyrik. Detta väldigt heterogena artisturval illustrerar förmodligen hur svårt 
det är att bilda sig en uppfattning om vilka verk i ens samtid, eller i det nyliga förflutna, som i fram-
tiden kommer att ges klassikerstämpel och betraktas som representativa för tidsepoken ifråga. För 
att uppnå en sådan överblick krävs ofta några decenniers distans. 

Intressant att konstatera är att tre av de fyra ”très grands artistes” (Piaf, Brel, Brassens) som enligt 
Béreaud (1988, s. 229) dominerade chansonscenen före 1968 finns representerade i min korpus, om 
än i vissa fall med väl harmlösa låtval.12 Man skulle kunna hävda att läroböckerna i just de här tre 
fallen förmedlar ett klassiskt franskt kulturarv till de svenska skoleleverna. Detsamma gäller för 
övrigt de traditionella folksånger och barnvisor som vi har sett utgör drygt 30 % av materialet. 
Väldigt många människor skulle idag skriva under på att Piaf, Brel, Brassens och Ferré är de största 
namnen inom 1950- och 1960-talens franska chanson, och att de tillsammans bildar ett slags gemen-
samt franskspråkigt kulturarv. Det tycks dock inte råda någon liknande konsensus om vilka artister 
som har dominerat chansonfältet under decennierna därefter.  

En följdfråga som väcks i detta sammanhang är hur det kommer sig att vissa artister glöms bort efter 
sin storhetstid, medan andra sångare vinner klassikerstatus och fortsätter att upptäckas av senare 
generationers musiklyssnare – som en självklar del av ett musikaliskt kulturarv? En förklarings-
modell erbjuds av litteratursociologen Robert Escarpit (1970). Han poängterar betydelsen av den 
gallring som utförs av den nya generationens läsare och kritiker: 

Kvantitativt är den avgörande och strängaste sovringen den som företas av den första generationen utanför 
den biografiska zonen: varje författare löper risk att falla i glömska tio, tjugo eller trettio år efter sin död. 
Tar han sig över denna fruktade tröskel, integreras han med den litterära populationen och tillförsäkras ett 
nära nog evigt liv – åtminstone så länge minnet varar hos den civilisation som sett honom födas (Escarpit, 
1970, s. 42). 

Den avgörande sållningen utförs alltså, enligt Escarpit, av den generation smakdomare som intar det 
litterära fältet efter skribentens bortgång. Överlever författarens verk den hårda utgallring som då 
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sker erhåller det klassikerstämpel och tar plats på den upphöjda litterära parnassen. Escarpits teori 
gäller ”vanlig” tryckt litteratur, men den går också att överföra till sånglyrikens fält. Principen om 
att det krävs några decenniers distans till den ”biografiska zonen” för att kunna överblicka de stora 
linjerna i en tidsepok är, såvitt jag kan förstå, densamma vad gäller musiklyriken som för ”vanlig” 
litteratur. Det är också anledningen till att min lärobokskorpus, liksom Hamblins (1987), Béreauds 
(1988) och Cordiers (2008) urval, sinsemellan uppvisar en viss spretighet vad gäller de senare 
årtiondenas musiklyrik. Någon avgörande sållning och utgallring har ännu inte hunnit ske för 
decennierna efter 1960-talet, och därför finns det heller ingen självklar kanonbildning att luta sig 
mot, alternativt revoltera mot, vad gäller denna tidsperiod. 

En litterär kanonbildning är dock inte endast, som Escarpit förklarar, en historisk konstruktion och 
resultatet av en urvalsprocess. Det finns också en tydlig maktaspekt som friläggs i processen, vilket 
inte minst blir tydligt när litteraturhistorien studeras utifrån ett genusperspektiv och könsmaktsord-
ningen därmed kan blottläggas. Anna Williams (1997, s. 180) konstaterar till exempel att urvalet i 
svenska litteraturhistoriska översiktsverk framställer den svenska litteraturhistorien som mycket 
mansdominerad. I synnerhet gäller det samtidslitteraturen (hennes kvantitativa analys visar endast 
26 % kvinnliga författarskap i dessa kanoniserande verk), vilket får henne att dra följande slutsats: 
”Den stora utrymmesskillnaden mellan män och kvinnor skapar oundvikligen en könsvinklad bild 
av samtidslitteraturen till männens fördel” (Williams, 1997, s. 182). Som vi har sett i den här studien 
går Williams slutsats att överföra även till ett sådant material som musiklyriken i svenska läroböcker 
i franska. 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka sångtexter som ingår i ett urval läroböcker i 
ämnet franska – med speciellt fokus på ett köns-, ett tids- och ett kulturellt centrum/periferi-per-
spektiv – för att fastställa vilken bild av franskspråkig musiklyrik som dessa sångtexter förmedlar till 
de svenska eleverna. Slutsatsen är att denna bild förefaller vara ganska begränsande och konservativ 
– åtminstone när man ser på materialet ur ett könsperspektiv eller ett kulturellt centrum/periferi-
perspektiv. Läroböcker både avbildar och bidrar till att konstruera makten, något som Klas-Göran 
Karlsson (2011, s. 43–53) har konstaterat. Först undersökte jag vilka sångtexter som ingår i korpu-
sens läroböcker och hur fördelningen ser ut vad gäller manliga och kvinnliga artister. Här visar tabell 
1 att två tredjedelar av de identifierade artisterna är män, endast en tredjedel är kvinnor. Sannolikt 
återspeglar detta ojämlika urval en kombination av två separata men samverkande faktorer. Dels 
finns det rigida maktstrukturer som hämmar utvecklingen mot jämställdhet inom musikbranschen 
(Alsing Pettersson, 2019; Rhedin, 2017), dels tenderar kvinnliga skapares verk att väljas bort under 
den litterära kanoniseringsprocessen (Williams, 1997). En annan frågeställning berörde i vilken mån 
sånger eller artister presenteras i lärobokskorpusen som representanter för den franskspråkiga värl-
den utanför Frankrike. I tabell 2 kan vi utläsa att endast 10 av 61 sånger (16 %) fyller en sådan 
funktion, medan den överväldigande majoriteten musiklyrik (84 %) explicit eller implicit associeras 
med Frankrike – ett land vars traditioner, kultur(er) och europeiska territorium är det centrum som 
läroböckerna i franska hela tiden utgår från och framställer som normerande. Jag har också konsta-
terat att Frankrikes andel av läroboksmaterialet vida överstiger dess andel av världens fransktalande 
befolkning. Det kan noteras att i kursplanen för moderna språk i Lgr11 (Skolverket, 2019, s. 65–86) 
används genomgående uttrycken ”områden där språket används” och ”delar av världen där språket 
används” som geografisk benämning i redovisningen av ämnets centrala innehåll. Den eurocentr-
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ism, i betydelsen fokus på Frankrikes europeiska territorium, som de undersökta läroböckerna 
uppvisar finner alltså inget stöd i skolans styrdokument. Det är snarare tvärtom. Ett centralt inslag i 
skolans värdegrund är att eleverna ska ”inse de värden som ligger i en kulturell mångfald” 
(Skolverket, 2019, s. 5). Den fransktalande världens relativa osynlighet i det undersökta materialet 
visar dock att denna kulturella mångfald är dåligt representerad i läroböckerna i franska, se också 
tidigare studier av Meyer (2013) och Karlsson Söderstrand (2019). Som Hans Lorentz (2018, s. 89–
107) poängterar är interkulturell kompetens en nyckelkompetens i dagens globaliserade samhälle. 
Han utvecklar sitt resonemang om interkulturalitet och interkulturella perspektiv som följer: 

Interkulturalitet handlar ofta om olika typer av meningsskapande kulturer, det vill säga etniska, språkliga, 
religiösa, tankemässiga, livsstilsrelaterade, könsmässiga och klassmässiga kulturer och hur de kan samverka, 
påverka och berika varandra. Ett interkulturellt perspektiv betraktar alltid olika kulturer utifrån ett 
etnorelativt perspektiv i motsats till ett etnocentriskt perspektiv (Lorentz, 2018, s. 65, kursivering i 
originalet). 

Om man anammar ett sådant etnorelativt synsätt kan musiklyrik från den franskspråkiga världen 
erbjuda lärare intressanta ingångar till att diskutera just hur kulturer samverkar, påverkar och beri-
kar varandra. Det kan då tyckas olyckligt att de undersökta läroböckerna bjuder in till relativt få 
sådana samtalstillfällen. 

Den sista frågeställningen gällde urval av verk från olika tidsperioder: rör det sig om de senaste hit-
låtarna, eller är det snarare frågan om att förmedla ett redan kanoniserat kulturarv till eleverna? 
Bilagan ”Studiens korpus” visar alla de 61 sånger som återfinns i min lärobokskorpus. Tillsammans 
utgör de en tämligen heterogen samling låtar, där endast ett fåtal dubbletter kan identifieras. Tabell 
4 visar att korpusen volymmässigt domineras av traditionella folksånger och barnvisor (31 % av 
materialet) – trots att bara två av fyra undersökta läroboksserier innehåller sådana texter – samt av 
musik från decenniet före det att läroboken ifråga publicerades, det vill säga från 1990-talet och 
2000-talet (39 % av materialet). Tre av de fyra ”très grands artistes” (Béreaud, 1988, s. 229) från efter-
krigstiden figurerar också i korpusen. Därmed kan vi slå fast att musiklyrikens funktion i 
läroböckerna delvis är konserverande. Det redan kanoniserade franska kulturarvet förmedlas till de 
svenska eleverna huvudsakligen genom en uppsättning traditionella folkvisor, men också genom 
några få ikoniserade artister (Piaf, Brel, Brassens). I övrigt har hitlåtar, som man kan anta var aktuella 
då arbetet med att framställa läroboken startade, en stark ställning i korpusen. Dessa låtar har dock 
ännu inte hunnit utsättas för den typ av gallring som Escarpit (1970, s. 42) nämner som avgörande 
för ett litterärt verks postuma öde. Alltså går det idag inte att veta huruvida någon (några, alla?) av 
dessa sånger från 1990- och 2000-talen kommer att ingå i ett framtida kanoniserat franskspråkigt 
kulturarv, eller om de tvärtom kommer att sorteras undan och glömmas bort av kommande gene-
rationer. Det man kan konstatera – helt oavsett frågorna om kulturarv och eventuell kanonisering 
av artisterna – är att läroboksförfattarna räknar med att dessa sångtexter fyller en funktion i praktisk 
språkundervisning. Sett till den bredd av användningsområden för musik i språkklassrummet som 
framkom i forskningsöversikten i avsnittet ”Musiklyrik i språkundervisning” ovan är det sannolikt 
att de flesta sångerna faktiskt passar för att öva åtminstone någon av de många aspekter som togs 
upp där. Kanske kan man också hävda att musiklyriken och låtarna har ett värde i sig, genom den 
estetiska upplevelse som musik och text tillsammans kan erbjuda eleverna – trots att den här 
redovisade språkdidaktiska forskningen alltså inte har fokuserat på denna aspekt. 
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Slutligen vill jag återknyta till själva utgångspunkten för studien, nämligen att utbildningsväsendet 
är en instans med stor samhällsrelevans, inte minst för att det har ett direkt inflytande på processerna 
för litteraturförmedling och kanonbildning (Barthes, 1971, s. 170). Utifrån ett sådant synsätt blir 
läroboksförfattare – tillsammans med landets språklärarkår – viktiga aktörer för att förmedla läro-
planens ideal om kulturell mångfald och en demokratisk värdegrund till barn och ungdomar. 
Musiklyriken som genre har också en stor potential som progressiv och maktkritisk normbrytare. 
Exempelvis kan könsmaktsordningen och den hegemoniska maskuliniteten utmanas genom att man 
i läroböckerna väljer att visa fram fler kvinnliga artister och fler genuskritiska sångtexter. Ett sådant 
förfaringssätt skulle vara helt i linje med den svenska skolans värdegrundsuppdrag att ”motverka 
könsmönster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling” (Skolverket, 2019, s. 6). 
Frankrikes traditionella dominans över den övriga fransktalande världen i läroböckerna kan motar-
betas genom att man – utifrån läroplanens idé om att föra fram ”de värden som ligger i en kulturell 
mångfald” (Skolverket, 2019, s. 5) och nyckelbegreppet ”interkulturell kompetens” (Lorentz, 2018) 
– inkluderar en större andel artister från andra franskspråkiga länder än vad som görs i det under-
sökta materialet. Denna progressiva potential är emellertid dåligt utnyttjad i de läroböcker som utgör 
undersökningsobjekt i föreliggande studie. Slutsatsen blir att musiklyriken i studiens korpus befäs-
ter, snarare än utmanar, franskämnets, läroboksgenrens och samhällets etablerade hierarkier och 
normbildningar. 
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BILAGA: STUDIENS KORPUS 
Läromedel/ 
Löpnummer Sångtitel Artist Kön Årtal Fransktalande världen Läromedel, 

sidnummer 

Högstadiet       

Cascade       

1 Sacré Charlemagne France Gall K 1964  C2: 46-47 

2 Ne partez pas sans moi Céline Dion K 1988 Schweiz, Kanada 
(Québec) 

C2: 106-107 

3 À vélo dans Paris Joe Dassin M 1972  C2: 120 

4 Vent frais, vent du matin Barnvisa (trad.)    C3: 36 

5 Toc, toc, toc Barnvisa (trad.)    C3: 36 

6 Tu m’as promis (Tu es 
foutu) 

In-grid K 2003  C3: 82-83 

7 Je serai là Teri Moïse K 1996  C3: 93 

8 Savez-vous planter les 
choux 

Barnvisa (trad.)    C3: 106 

9 Un kilomètre à pied Barnvisa (trad.)    C3: 122 

10 Je resterai là Roch Voisine M 1999 Kanada (Québec) C3: 154 

11 Pauvre type Amadou & Mariam M/K 1998 Mali C3: 155 

12 Mon beau sapin Julvisa (trad.)    C3: 158 

13 Vive le vent Julvisa (trad.)    C3: 158 

14 Revoir un printemps IAM M 2003  C4: 28-29 

15 Le jour viendra Khaled M 1996 Algeriet C4: 31 

16 La vie en rose Edith Piaf K 1947  C4: 33 

17 Ne me quitte pas Jacques Brel M 1959  C4: 35 

18 La Marseillaise Nationalsång (text & 
musik: Rouget de Lisle) 

M 1792  C4: 99 

19 Au café des délices Patrick Bruel M 1999  C4: 127 

Chez nous       

20 Mon amour Abd Malik M 2010  CN3: 30 

21 Quelqu’un m’a dit Carla Bruni K 2002  CN3: 39 

22 J’en ai marre Alizée K 2003  CN3: 58-59 

23 Aux arbres citoyens Yannick Noah M 2007  CN3: 77 

24 Francis Cœur de Pirate K 2008 Kanada (Québec) CN4: 22 

25 La danse des magiciens Magic System M 2011 Elfenbenskusten CN4: 39 

26 Juste un oui Amine M 2009 Marocko CN4: 58 

27 Kolé séré Philippe Lavil & Joselyne 
Béroard 

M/K 1986 Guadeloupe CN4: 77 

Gymnasiet       

Escalade       

28 La gourmandise La Compagnie Créole M/K 1989  E1: 25 

29 Il est cinq heures, Paris 
s’éveille 

Jacques Dutronc M 1968  E2: 12 

30 Des laids, des laids Serge Gainsbourg M 1979  E2: 29 

31 C’est ça la France Marc Lavoine M 1996  E2: 51 

32 Footballeur du dimanche Les Négresses vertes M 1994  E3: 21 
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Läromedel/ 
Löpnummer Sångtitel Artist Kön Årtal Fransktalande världen Läromedel, 

sidnummer 

33 Petit papa Noël Céline Dion K 1981 
(orig. 
1946) 

 E3: 96 

34 Chanson simple Patricia Kaas K 1997  E3: 158 

Génial       

35 Frère Jacques Barnvisa (trad.)    G1: 17 

36 C’est Gugusse avec son 
violon 

Barnvisa (trad.)    G1: 31 

37 Sur le pont d’Avignon Folkvisa (trad.)    G1: 46 

38 La Marseillaise Nationalsång (text & 
musik: Rouget de Lisle) 

M 1792  G1: 87 

39 Joyeux anniversaire Folkvisa (trad.)    G1: 102 

40 Vent frais, vent du matin Folkvisa (trad.)    G1: 134 

41 Aux Champs-Elysées Joe Dassin M 1969  G1: 159 

42 Douce nuit, sainte nuit Julvisa (trad.)    G1: 191 

43 Mon beau sapin Julvisa (trad.)    G1: 191 

44 Tous les secrets Céline Dion K 2005  G2: 18 

45 Auprès de ma blonde Folkvisa (trad.)    G2: 53 

46 La gourmandise La Compagnie Créole M/K 1989  G2: 81 

47 Comme d’habitude Michel Sardou M 1977 
(orig. 
1967) 

 G2: 131 

48 Savez-vous planter les 
choux?  

Folkvisa (trad.)    G2: 148 

49 Paris Camille (=Camille 
Dalmais) 

K 2002  G2: 156 

50 Tous les garçons et les 
filles 

Françoise Hardy K 1962  G2: 176 

51 Aïcha Khaled M 1996 Algeriet G2: 204 

52 Petit Papa Noël Tino Rossi M 1946  G2: 217 

53 Fatigante Louise Attaque M 1997  G3: 18 

54 Ça m’énerve Helmut Fritz (pseudonym 
för Eric Greff) 

M 2009  G3: 56-57 

55 J’hais l’hiver, vive l’été Etienne Drapeau M 2006 Kanada (Québec) G3: 86 

56 Aux marches du palais Folkvisa (trad.)    G3: 155 

57 Je viens de là Grand corps malade M 2008  G3: 167 

58 Le petit cheval Georges Brassens M 1953  G3: 192 

59 Tout le monde ment Massila Sound System M 2000  G3: 212 

60 Chevaliers de la table 
ronde 

Folkvisa (trad.)    G3: 227 

61 Nouvé dai cirpicieu (trad. 
folkvisa, framförd på 
provensalska) 

Corou de Berra  M/K 2001  G3: 233 
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1 ”La littérature, c’est ce qui s’enseigne, un point c’est tout” (”Litteratur är det som man undervisar om, ingenting annat”) 
(Barthes, 1971, s. 170, min översättning). Denna i fransk litteraturdidaktisk forskning ofta citerade maxim härrör från en 
konferenspublikation där resonemanget i sin helhet lyder som följer: ”[…] nous autres, Français, nous avons toujours été 
habitués à assimiler la littérature à l’histoire de la littérature. L’histoire de la littérature c’est un objet essentiellement scolaire, 
qui n’existe précisément que par son enseignement ; en sorte que le titre de cette décade : ‘l’enseignement de la littérature’ est 
pour moi presque tautologique. La littérature, c’est ce qui s’enseigne, un point c’est tout. C’est un objet d’enseignement” (”[…] 
vi fransmän har alltid haft för vana att sätta likhetstecken mellan litteratur och litteraturhistoria. Litteraturhistorien är till sin 
natur ett skolobjekt, som endast existerar genom undervisningen. Därför är temat för detta [tiodagars]kollokvium, 
’litteraturundervisning’, närmast en tautologi för mig. Litteratur är det som man undervisar om, ingenting annat. Det är ett 
undervisningsobjekt”) (Barthes, 1971, s. 170, min översättning). 
2 Termerna musik- och sånglyrik används här som synonymer och syftar i båda fall på sångtexter som är typografiskt 
reproducerade i de undersökta läroböckerna. 
3 Till skillnad från de övriga studierna som presenteras i detta stycke rör det sig i Vajtas fall inte om ett studentexamensarbete, 
utan om ett bokkapitel publicerat på ett akademiskt förlag. 
4 Som exempelvis Bo Lundahl (1998, s. 59) och Mélanie Buchart (2013, s. 62) har konstaterat är många lärobokstexter icke-
autentiska, i betydelsen att de har blivit förenklade och tillrättalagda för att passa inlärarna av det främmande språket. 
5 Andra läroboksserier utgivna under 2000- och 2010-talet är À vous (Folkuniversitetets förlag), Allez hop ! (Bonnier 
Utbildning), Contact (Bonnier Utbildning), Franska (Studentlitteratur), Le Manège (Almqvist & Wiksell) och Un air de… 
(Gleerup). Serierna Avec nous, français pour vous (Gleerup), C’est chouette (Almqvist & Wiksell), Esprit (Bonnier Utbildning) 
och Pont neuf (Gleerup) härrör ursprungligen från 1990-talet och används sannolikt i mindre utsträckning i undervisningen 
idag, även om vissa av dem har kommit i nya upplagor under 2000-talet. 
6 I ett fall (Grande escalade 3) rör det sig om en ”allt-i-ett-bok”, som i en volym kombinerar materialen i en traditionell text- 
och övningsbok. 
7 Vad gäller läromedelsserierna utformade för högstadiet (Cascade och Chez nous) är det volym 2–4 som är aktuella för 
eleverna i år 7–9. Den första volymen av dessa serier är utformad för elever som påbörjar sina språkstudier redan under år 6 
i mellanstadiet, och de ingår därför inte i studiens korpus.  
8 Den manliga dominansen är än idag påfallande stor inom populärmusiken. Siffror från Spotify visar att endast 10–13 % av 
de 50 mest spelade låtarna på Spotify i Sverige under åren 2016–2018 hade kvinnliga låtskrivare. Vad gäller producentrollen 
var kvinnornas andel försumbar: 0–2 % (Nichlas Alsing Pettersson, 2019, s. 5). För en diskussion om de rigida 
maktstrukturerna i musikbranschen, och om några kvinnliga ”normbrytare i populärkulturen” som har försökt utmana dem, 
se Hillevi Ganetz (2012, s. 88–91). 
9 Siffrorna är hämtade från INSEE (Frankrikes motsvarighet till Statistiska centralbyrån) (https://www.insee.fr/fr/accueil) 
respektive de fransktalande ländernas samarbetsorganisation OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) 
(https://www.francophonie.org/). Sajterna konsulterades den 30 augusti 2020. 
10 I ett fall (Céline Dions ”Ne partez pas sans moi”, C2, s. 106–107) associeras låten och sångerskan som vi har sett med både 
Kanada och Schweiz, vilket får till följd att de båda länderna får dela på poängen i tabell 3. 
11 Abrate (1983, s. 8) nämner också sångens instrumentering och tempo som betydelsefulla faktorer för dess användbarhet i 
klassrummet. Enligt henne är ett enkelt gitarrackompanjemang bättre än full orkestrering för att underlätta för lyssnarna, 
detta eftersom gitarren inte överröstar sången på samma sätt som en orkester riskerar att göra. Sångtexter som framförs i 
snabbt tempo kan också upplevas som svåra att uppfatta, i synnerhet av elever som inte har kommit så långt i sin 
språkinlärning. 
12 Den ”mycket stora artist” som saknas i min korpus är Léo Ferré. Förutom att Brels och Brassens politiska sprängkraft 
osynliggörs av låtvalen, suddas också deras sexuella frispråkighet ut. 
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Spel som berättelser 

Stefan Lundström 

ABSTRACT  

The aim of this article is to contribute with knowledge of how games are regarded as stories. Based 
on a discourse analysis of game reviews from the years 1999, 2009 and 2019 in a specialized computer 
games magazine, Svenska PCGamer, the article distinguishes between four discourses on games. 
These focus on, respectively, visual design, intrigue and interactivity, text analysis and the experience 
of gaming. The analysis shows that, in the period, the discourses shift to regarding games increasingly 
as an aesthetic experience akin to reading fiction and watching films. However, specific aspects, such 
as interactivity and genre, distinguish the phenomenon of gaming from other mediations of fiction. 
The article presents these findings and discusses them from an education perspective, where games 
can serve as a complement to printed fiction, movies and other fictional texts in Swedish L1. 

Keywords: discourse analysis, education, video games, fiction, narrative competence 

 

S T E F A N  L U N D S T R Ö M    
Biträdande professor i Svenska med didaktisk inriktning 

Institutionen för Hälsa, Lärande och Teknik 

Luleå Tekniska Universitet 

E-post: stefan.lundstrom@ltu.se 

  

mailto:stefan.lundstrom@ltu.se


U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Stefan Lundström 

1 32     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

INLEDNING 
I Netflix sista kvartalsrapport från 2018 konstaterar företaget att de ”compete with (and lose to) 
Fortnite more than HBO” (Netflix, 2018, s. 5). Streamingkonkurrenten HBO utgör alltså inte ett lika 
stort marknadsmässigt hot som datorspelet Fortnite med sina miljontals spelare. Uttalandet kan ses 
som ett av många symptomatiska tecken på förändringar i medielandskapet, där sammanställningar 
tyder på att spelbranschen idag har passerat alla andra underhållningsindustrier i omsättning (se 
t.ex. Fortunly.com). Bland gymnasieungdomar i Sverige märks det i att spel är en av de vanligast 
förekommande fiktionsformerna på fritiden, med en genomsnittlig användning på omkring fem 
timmar per vecka (Lundström & Svensson, 2017). Spel kan därför ses som en viktig del av sociali-
sationen kring berättande texter i vid bemärkelse. De kan förväntas påverka kunskaper, värderingar 
och förhållningssätt på ett liknande sätt som skönlitteratur (se t.ex. Felski, 2008). Detta gör spel 
relevant att studera ur ett samhällsperspektiv. Fortfarande är dock genomslaget för spel som 
berättandeform i skolans undervisning litet (Lundström & Svensson, 2017). Någon institutionell 
begränsning för lärare att använda denna medieform finns emellertid inte. I grundskolans kursplan 
för svenska har ”texter som kombinerar ord och bild, till exempel film [och] spel” (Läroplan för 
grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 2011) funnits sedan 2011 och i 
gymnasieskolans svenskämne har under samma tid ”[c]entrala motiv, berättarteknik och vanliga 
stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier” 
(Läroplan för gymnasieskolan 2011) varit ett centralt innehåll. En av anledningarna till den stora 
diskrepans som finns mellan skola och fritid i spelanvändning torde vara den brist på forskning som 
finns kring didaktiska perspektiv på spel som berättelser i undervisning, men också att spel 
traditionellt inte ses som berättande texter. Dessa två aspekter utgör grunden för föreliggande artikel. 

Inom spelforskningsfältet var den tidiga forskningen upptagen med ontologiska perspektiv på spel, 
där en central fråga var huruvida spel skulle definieras som en representation, och därmed skulle 
kunna ses som en berättande text, eller som en simulering, och därmed sakna vissa konstituerande 
drag för narrativ. Forskningen hade ofta en teoretisk ingång och inte sällan bottnade den i narrato-
logiska textperspektiv (se vidare nedan). Att frågan fortfarande är aktuell syns bland annat i Aarseth 
och Calleja (2015). Studier som utgör bredare kartläggningar av hur spelare uppfattar spel i relation 
till berättande är ovanliga. Föreliggande studies huvudsakliga syfte är att bidra med kunskap till detta 
område, där spelarna utgörs av spelrecensenter i tidningen Svenska PCGamer. Deras texter analyse-
ras som en diskursiv konstruktion (Fairclough, 1992) av digitala spel som berättelse. Studien sträcker 
sig över de senaste tjugo åren, vilket till stor del sammanfaller med den period som har sett spel-
forskningsfältet växa fram. De frågeställningar som artikelns resultatavsnitt besvarar är således: 

• Hur konstrueras spel diskursivt som berättelse av spelrecensenter? 

• Vilka diskursiva förskjutningar syns 1999-2019? 

I avsnittet om tidigare forskning nedan redovisas ett antal centrala verk för forskningen kring spels 
relation till berättande. Denna forskning utgör ingången för studiens forskningsfrågor. I artikelns 
avslutande del diskuteras studiens resultat i ett explorativt didaktiskt perspektiv. Utgångspunkten är 
här de implikationer som resultatet av diskursanalysen ger för undervisning inom svenskämnet och 
vilken roll spel kan ha i det litteraturdidaktiska arbetet inom ämnet. Utforskandet av dessa ska ses 
som ett delsyfte som följer på artikelns huvudsyfte.  
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TIDIGARE FORSKNING 
Forskningen kring spel tog ordentlig fart i samband med att datorer hade blivit en del av många hem 
i mitten av 1990-talet. Sedan dess har ett eget forskningsfält, Game Studies, etablerats och forsk-
ningen kring spel är idag mycket omfattande. Nedan redogörs först för några centrala forskare som 
tidigt bidrog till fältets etablering och deras positioner i förhållande till frågan om spel kan ses som 
berättelser. Just denna fråga var central under etableringsperioden och den har kommit att prägla en 
viktig del av den fortsatta forskningen. Därefter lyfts forskning kring didaktiska aspekter av spel. 
Även det har hunnit bli ett relativt stort forskningsfält och i avsnittet ges exempel på forskning som 
i hög grad relaterar till föreliggande undersökning. De resultat som den empiriska studien i artikeln 
visar diskuteras i avslutningen i relation till den tidigare forskning som anförs i detta avsnitt. 

Allt sedan starten, där Aarseths Cybertext. Perspectives on ergodic literature (1995) utgör ett portal-
verk, har försök gjorts att skapa en teori kring vad spel är. Mest spridning torde Juuls Half-real. Video 
games between real rules and fictional worlds (2005) ha fått. Såväl Aarseth som Juul ifrågasätter möj-
ligheten att likställa spel med andra berättandeformer, eftersom det konstituerande draget för spel 
är interaktivitet, vilket gör att det inte går att tala om intrig i en klassisk narratologisk mening. Juul 
ger också spelets regler en central funktion för meningsskapandet: ”The rules of a game add meaning 
and enable actions by setting up differences between potential moves and events” (2005, s. 19). Ur ett 
regelperspektiv är fiktionens viktigaste roll att hjälpa spelaren att förstå reglerna, vilket gör att man 
kan anta att representationen och fiktionen kan bytas ut mot något annat. Juul menar dock inte att 
fiktion är irrelevant, men till skillnad från exempelvis läsaren av litteratur kan spelaren lägga olika 
stor vikt vid fiktionen i ett spel. Ett spel går i princip att spela genom att enbart fokusera handlingar 
som ska utföras inom simuleringen och därmed helt ignorera berättandet. Emellertid såg Juul redan 
vid bokens utgivning, år 2005, en tendens till en ökande ambition inom spelmediet att skapa narra-
tiva representationer.  

En central aspekt av Juuls försök att skapa en spelteori är att hitta definitioner av ontologisk karaktär 
och han menar att det inte är meningsfullt att diskutera spel om man inte använder samma definit-
ion. Andra, till exempel Ryan (2006), har utvecklat narratologiska teorier som inkluderar berättelser 
med interaktiva möjligheter, men som har en större öppenhet för varians. På så sätt inrymmer Ryans 
teori exempel som faller utanför ramarna för det som inkluderas i begreppet spel hos Juul. I senare 
forskning har Ryan (2014, se även Ryan & Thon, 2014) använt begreppet storyworld för att benämna 
representationer av en värld i nya medier, där interaktivitet i någon form har betydelse. Begreppet, 
menar Ryan, signalerar en vändning inom narratologisk forskning, från den klassiska narratologins 
fokus på formella textaspekter till ett fenomenologiskt angreppssätt där fokus ligger på hur läsarens 
föreställningar skapar texten. Enligt Zipfel (2014) är en huvuduppgift för forskning kring story-
worlds att hitta gemensamma nämnare mellan berättande i olika medier, vilket förefaller vara en 
rimlig uppgift även ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv som inkluderar fler medieformer än littera-
turen. 

Även Jenkins (2004) har en mer inkluderande syn på spel när han går i polemik mot flera ludologer, 
det vill säga spelforskare, som följer i Aarseth spår. Han menar att spel kan ses som rum med narra-
tiva möjligheter och att de därför ska ses som uttryck för en alternativ estetik. Modernismen och 
postmodernismen har medfört en förändring i den klassiska synen på narrativ, vilken han menar att 
många ludologer är fast i. Dessutom har fokus varit alltför mycket på berättelsens konstruktion i 
stället för på förståelsen av berättelsen hos spelaren. 
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Ännu större hänsyn till receptionsaspekten tar Montfort (2004) i sitt begrepp interaktiv fiktion, vil-
ket inte exklusivt handlar om spel, utan om berättande i nya medier i allmänhet. Fundamentet för 
interaktiv fiktion är, precis som hos flera andra sätt att betrakta spel, simuleringen av en värld, men 
Montfort menar, med utgångspunkt hos Sklovskij (se t.ex. 1990), att interaktiv fiktion använder den 
teknik för främmandegörande som finns i litterär konst. Det är just i skapandet av mening utanför 
den slutna fiktionen som interaktiv fiktion excellerar. Möjligheten till socialt överskridande genom 
spelfiktionen har även lyfts fram som en speldesignmekanism av Crawford (1997) och Murray 
(1997). Den senare tillskriver interaktiviteten mycket stor betydelse när hon lyfter fram att spel och 
berättelser inte nödvändigtvis är motsatser. Människan vänder sig hela tiden till historier för att hitta 
mening och samma förväntning kommer vi att ha med oss till digitala berättelser. Skillnaden är att 
interaktiviteten möjliggör agency, vilket i Murrays användning innebär en makt att göra menings-
fulla handlingar och se resultatet av dem. Spel tillåter att vi prövar och utvecklar vår relation till 
världen. Därmed kan de visa mönster som skapar mening åt livet, enligt Murray. 

Murray skriver inte specifikt om skolan, men hennes resonemang låter sig väl placeras i ett sådant 
sammanhang. Den forskningstradition som rör betydelsen av litteraturstudier för sociala och kultu-
rella processer kring värdegrundsfrågor i ett vidare samhällsperspektiv är lång (se t.ex. Felski, 2008; 
Nussbaum, 1990; Rosenblatt, 1995). Denna tradition anförs ofta i didaktiska sammanhang för att 
diskutera litteraturstudiernas relevans. Samtidigt har postmoderna perspektiv uppmärksammat hur 
den kulturella vändningen har inneburit en estetisering och medialisering av samhället, där kultur-
begreppet påverkas i riktning mot mening snarare än mot försök till en positivistisk epistemologi (se 
t.ex. Jameson, 1998). I skolsammanhang har det bland annat inneburit motsägelser i styrdokumen-
ten angående relationen mellan kulturarv och mångkultur (Persson, 2005). Tidigare forskning 
(Lundström & Svensson, 2017) har visat att ungefär hälften av gymnasieungdomarna spelar dator-
spel i någon form, vilket innebär att en stor grupp elever bär med sig spelerfarenheter som antagligen 
utmanar föreställningar om kulturarv. Med den kulturella vändningen som fond bör därför erfaren-
heten av datorspelande, på samma sätt som den litterära erfarenheten, uppmärksammas som en del 
av sociala och kulturella processer också i ett vidare samhällsperspektiv.  

Spelifiering av undervisning är sedan några år att betrakta som en stark pedagogisk trend (se t.ex. 
Palmquist, 2018), men den aspekt av spel som diskuteras i artikelns avslutande del har en litteratur-
didaktisk grund. Det handlar inte om spelifiering, utan om att använda datorspel som en breddning 
av svenskämnets texturval, där meningsskapande aspekter av spelens berättande är i fokus. Menings-
skapande vid spelande har tidigare undersökts av Linderoth (2004). Hans studie visar hur 
simuleringens regelverk utgör ett primärt ramverk för interaktionserbjudandet, vilket gör att ”me-
ning som genereras har en mycket vag relation till de företeelser som representeras av spelets tema” 
(2004, s. 238). Datorspelens förmåga att gestalta innehåll blir helt enkelt begränsat av regelverket i 
Linderoths studie. Inom didaktiskt orienterad forskning har även Mehrstam (2010) pekat på hur 
spel har en övertydlig transcendent riktadhet mot socialisering in i en roll för spelaren, vilket kan 
jämföras med Linderoths slutsatser om hur det primära ramverket skapar spelaren. Mehrstam me-
nar dock att all spelreception har narrativa drag, men på ett annat sätt än exempelvis litteraturen. 
Detta gör att litteraturvetenskapliga perspektiv inte är tillräckliga för att analysera erfarenheten av 
spelande.  

Berger och McDougall (2013) har utifrån sin undersökning av användningen av spelet L.A. Noire i 
engelsk litteraturundervisning ett delvis annat resultat. De visar hur förståelsen av spelet kan skifta 
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beroende bland annat på tidigare erfarenheter av berättande i olika medier och att spel därför måste 
förstås i ett sammanhang av annan medieanvändning. Klevjer och Hovden (2017) pekar också på 
att ungdomar som spelar spel använder andra medier i lika hög grad som dem som inte spelar spel. 
Även Lundström och Svenssons (2017) kvantitativa kartläggning av fiktionsanvändning visar en 
mycket omfattande användning av fiktionstexter i många olika medier. Utifrån dessa resultat finns 
det anledning att relatera spel till annan medieanvändning. 

Bacalja har utifrån sina forskningsresultat utvecklat ett ramverk för ”Videogame Literacies in 
Subject-English” (2017, s. 195), vilket inkluderar såväl färdighetsrelaterade som kritiska och kultu-
rella aspekter av spelande. Modellen har främst ett literacy-perspektiv och visar, precis som Gees 
inom fältet inflytelserika What Video Games have to Teach us about Learning and Literacy (2004), 
potentialer som finns i att använda spel i undervisningssammanhang. Samtidigt urskiljer den spel 
som ett avgränsat och enhetligt fenomen på ett sätt som alltså vissa forskare ifrågasätter.  

MATERIAL 
Det empiriska materialet till undersökningen är hämtat från tidningen Svenska PCGamer, den enda 
svenska speltidningen med en obruten utgivning under perioden och därmed den enda som är möj-
lig som material för studien. Tidningen innehåller olika typer av artiklar, men i varje nummer finns 
ett antal recensioner av nyutkomna spel. I föreliggande undersökningen inkluderas endast dessa, då 
de speglar utgivningen av spel. Recensioner ger följaktligen möjlighet att jämföra hur nyutkomna 
spel omtalas av en förhållandevis homogen grupp skribenter under lång tid, vilket gör materialet 
unikt för svenska förhållanden. 

För att möjliggöra studien av diskursiva förskjutningar har ett strategiskt urval gjorts, i form av ned-
slag med tio års mellanrum i utgivningen. Årtalen är 1999, 2009 och 2019. För att begränsa 
omfattningen av materialet har därefter de tre första numren från respektive årgång valts ut för ana-
lys. Innehållet i dessa nummer var inte känt i förväg. Varje nummer innehåller mellan 7 och 20 
recensioner, vilket gör att även detta begränsade material möjliggör analys av dels karaktäristiska 
drag för respektive år och dels de förskjutningar som äger rum över tid. Det samlade materialet 
utgörs av 128 recensioner, fördelat på 37 för år 1999, 36 för år 2009 och 55 för år 2019. Recensionerna 
varierar i omfång mellan ca 500 och ca 3 000 ord. De flesta recensioner är svenska originaltexter, 
men ofta finns någon eller några recensioner i varje nummer som är översatta från den motsvarande 
engelskspråkiga utgåvan av tidningen PCGamer. 

För de nummer som ingår i studien har samtliga recensioner inkluderats i analysen. Tidningen gör 
ibland genrebedömningar av spel, men för inte diskussioner om huruvida enskilda titlar ska betrak-
tas som spel eller inte. I tidningen betraktas de följaktligen som spel om de recenseras. Juuls (2005) 
fokus på ontologiska kriterier medför att enskilda exempel kan blir svåra att kategorisera. Som ex-
empel nämner han själv det mycket populära The Sims, där reglerna inte är helt fixerade och det 
därför inte uppfyller kriterierna för ett spel. Resonemanget illustrerar utmaningen att sammanföra 
olika perspektiv, då The Sims i det empiriska materialet omskrivs som ett spel och aldrig som någon-
ting annat. I detta fall verkar det föreligga en diskrepans mellan hur spelare och forskaren uppfattar 
vad ett spel är, vilket lyfter betydelsen av föreliggande studie. Tabell 1 visar en sammanställning över 
det material som ingår i studien.  
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Tabell 1. Studiens material. Samtliga texter är publicerade i Svenska PCGamer. 

 1999 2009 2019 

Antal publikationer 3 3 3 

Antal recensioner 37 36 55 

Antal recensenter 13 18 11 

Antal ord/recension 500-2000 500-3000 500-2000 

 

Även om urvalet i undersökningen inkluderar samtliga publicerade recensioner i de utvalda numren 
utgör de spel som recenseras ett mycket begränsat urval av alla spel som ges ut. Tidigare forskning 
har visat att det finns könsrelaterade skillnader gällande vilka typer av spel som spelas (se t.ex. Klevjer 
& Hovden, 2017). Det förtjänar därför att uppmärksammas att de redaktörer som antagligen gör 
urvalet av vilka spel som ska recenseras i samtliga fall har namn som traditionellt förknippas med en 
manlig identitet. Bland recensenterna finns ett namn som tyder på kvinnlig identitet och två namn 
som traditionellt används för båda könen. Eftersom variationen av spel är förhållandevis stor torde 
påverkan på resultatet av detta förhållande bli liten, men utgör ändå en begränsning av resultatet. 

METODOLOGI 
De verbala uttryck som ingår i recensionsmaterialet analyseras i artikeln med hjälp av kritisk diskur-
sanalys. Det första steget i denna analytiska process är enligt Fairclough (2003; 2010) att utveckla 
ingången (point-of-entry) till studien. Ingången till analysen är oftast transdisciplinär och således 
avhängig också andra teoretiska fält än det språkanalytiska fält som är Faircloughs utgångspunkt. 
Det dialektiska förhållande som skapas mellan olika teoretiska fält bestämmer den diskursordning 
(Fairclough, 1992) som är föremål för analysen. Diskursordningen är således en teoretisk konstrukt-
ion som bestäms innan analysen påbörjas utifrån vad som ska studeras. I föreliggande studie har 
diskursordningen bestämts som Spel som berättelse, vilken således utgör det perspektiv ur vilket fe-
nomenet spelande analyseras. Detta arbetssätt föreslås även av Winter Jørgensen och Phillips (2000) 
i deras handbok för diskursanalys. Diskursordningen har i nästa steg i processen utgjort en tydlig 
ram för vilka utsagor, inom diskursanalys ofta benämnt artikulationer, som har kunnat urskiljas som 
betydelsebärande i materialet. Utifrån artikulationerna har mönster urskilts, vilka är uttryck för dis-
kurser för vad som är möjligt att uttala om spel som berättelse. Med en annan diskursordning skulle 
andra diskurser framträda, eftersom andra artikulationer då skulle urskiljas i texterna. Diskurser ska 
därför ses som konstruktioner, men som är begränsade av diskursordningen. 

Med utgångspunkt i artikelns syfte studeras det dialektiska förhållandet mellan handlingen spelande 
och upplevelsen av estetisk fiktion. Eftersom berättelsen och berättande i spel är i fokus urskiljs 
artikulationer som tillhör eller är närliggande fälten litteraturvetenskap och spelvetenskap, med sär-
skilt fokus på narratologiska aspekter. Genom denna form av diskursanalys blir det möjligt att visa 
hur medieringsformen spelrecension konstituerar diskurser kring spelande som en social praktik för 
berättande, men också hur denna praktik konstitueras av andra sociala praktiker, exempelvis narra-
tologi som forskningsfält. I det dialektiska förhållandet mellan praktiker sker rekontextualiseringar 
som kan betraktas som ambivalenta (Chouliaraki & Fairclough, 1999). Dels kan rekontextuali-
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seringen innebära att ett fält koloniserar ett annat genom att påtvinga det vissa diskurser, vilka tar 
sig uttryck i olika artikulationer. Följaktligen finns en kamp om utrymmet i diskursordningen mel-
lan olika diskurser. I föreliggande fall skulle det exempelvis kunna handla om att det 
litteraturvetenskapliga fältet koloniserar spelfältet och således påverkar vad som kan uttryckas om 
spel. Dels kan det ses som att ett fält medvetet approprierar externa diskurser genom agenter inom 
fältet, exempelvis att spelrecensenter använder begrepp som härstammar från litteraturvetenskapen 
för att skriva om spel. Det senare torde vara det rimliga i föreliggande undersökning, även om det 
inte är studiens syfte att påvisa eller avfärda detta. Däremot kommer recensenterna i analysen att 
betraktas som agenter som använder retoriska strategier (Fairclough, 2010) för att framställa spel 
som berättelse. Om de exempelvis approprierar diskurser från litteraturvetenskapen tvingas de också 
till vissa diskursiva artikulationer, det vill säga yttranden om specifika saker som diskursen bestäm-
mer. Dessa artikulationer kan då urskiljas i texterna, vilket också görs i föreliggande analys, men 
med det begränsade målet att se de förskjutningar som äger rum i talet om spel som berättelser. 

Det sociala fenomenet spelande internaliserar alltså teckenprocesser som urskiljs i recensionerna, 
till exempel begreppsapparater, men varken spelande eller andra fenomen kan reduceras till enbart 
teckenprocessen. Den kritiska diskursanalysen fokuserar därför inte bara texter, utan även relationer 
mellan semiotiska element och andra sociala praktiker. Det är därför ofta svårt att urskilja de olika 
faktorerna som formar en text (Fairclough, 2010). En begränsning i föreliggande studies diskurs-
analytiska ambition är dels att andra element än texterna inte beaktas och dels att materialet endast 
inkluderar verbalspråkliga teckenprocesser. Således tas inte hänsyn till exempelvis upplagestorlek 
och spridning, men inte heller till bildmaterial, visuella förstärkningar, färgkoder med mera som 
finns i recensionerna. Däremot studeras, som ovan nämnts, hur andra sociala praktiker kan ha 
påverkat diskursordningen. De diskurser som urskiljs torde därför kunna ge en god tentativ bild av 
vad som utmärker spel som berättelse. 

Fairclough (2010) använder begreppet diskurs med innebörden ett sätt att tala som skapar betydelse 
utifrån ett bestämt perspektiv. I diskurser finns alltid vissa sociala positioner som subjekt kan till-
skrivas. Till dessa knyts förväntningar om vad man ska säga och vad man inte ska säga. Diskurserna 
utövar därför makt på subjektens möjlighet att uttala sig. I Faircloughs språkanalyser innebär detta 
att kvantitativa aspekter av artikulationer inte primärt har relevans. En artikulation som görs en enda 
gång kan ha lika stor betydelse som upprepningar inom en diskursordning. Eftersom förskjutningar 
i diskurserna är i fokus i föreliggande artikel har bedömningen gjorts att det ändå har visst intresse 
att ge en bild av artikulationernas frekvens. I resultaten nämns därför ibland att artikulationer före-
kommer vid ”enstaka tillfällen”, i ”en stor del av” texterna och att det finns kvantitativa skillnader 
mellan årtalen. Angivelserna ska ses som relativa, varför exakta frekvenser inte tillför någonting till 
resultaten. 

I spelrecensionerna kan både positionen spelare och positionen skribent identifieras. Subjektet är på 
så sätt överdeterminerat, det vill säga det kan identifiera sig på olika sätt i den bestämda situationen 
(Fairclough, 2010). Detta syns i recensionerna i första hand när subjektet går från att beskriva spel-
upplevelsen till att artikulera värdeomdömen om spelet. Även om båda dessa företeelser torde vara 
vanliga bland spelare i allmänhet bör det påpekas att den professionella position som skrivandet 
innebär rimligtvis har betydelse för artikulationerna. Särskilt torde detta gälla hur de artikulerar 
värdeomdömen. Recensenterna kan inte lämna positionen som spelare, men de kan heller inte sägas 
vara vilken spelare som helst. Exempelvis är kraven på att motivera omdömen rimligtvis högre i en 
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recension än i ett informellt samtal om spel. Emellertid är positionen densamma för recensenten 
under hela den undersökta tidsperioden, vilket gör att studien av förskjutningar i diskurserna om 
spel som berättelse har relevans. 

Således inkluderas båda positionerna spelare och skribent i analysen. Subjektets möjlighet till posit-
ionering i förhållande till dessa har en avgörande betydelse för att förskjutningar av diskurser ska 
kunna uppstå. Den position som spelandet tillskriver spelaren kan recensenten göra motstånd mot 
och den position som skrivandet tillskriver recensenten kan spelaren göra motstånd mot genom så 
kallade kreativa handlingar (Fairclough, 1992), trots att diskurser i hög grad påtvingar agenter arti-
kulationer. De kreativa handlingarna, exempelvis att appropriera andra fält, utgör grunden för att 
förskjutningar ska kunna äga rum inom diskurser. Faircloughs diskursanalys är ”kritisk” i betydelsen 
att den klarlägger hur den sociala världens maktförhållanden upprätthålls, men också hur de kan 
förändras. Som språkanvändare bygger man alltid vidare på betydelser som redan är etablerade och 
historiskt situerade – på så sätt är diskurser tvingande – men diskurser förändras när element från 
olika diskurser sammanfogas. Varje kommunikativ händelse antingen upprätthåller eller ifrågasätter 
diskursordningen. Den lingvistisk-diskursiva dimensionen möjliggör följaktligen studier av 
förändringsprocesser hos sociala och kulturella fenomen, i detta fall datorspelande, vilket gör den 
kritiska diskursanalysen särskilt lämpad för att studera förskjutningar. Som framgår av frågeställ-
ningen är fokus för studien just hur den diskursiva praktiken omstrukturerar diskursordningen Spel 
som berättelse under perioden 1999-2019, snarare än att studera de maktförhållanden som upprätt-
håller den. 

RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas fyra diskurser som har urskilts inom diskursordningen Spel som berättelse. 
Fokus ligger på förskjutningar som äger rum inom varje diskurs under undersökningsperioden, det 
vill säga förändringar över tid gällande hur diskursens innehåll artikuleras. Den första, Den visuella 
gestaltningen, beskriver hur recensenterna omtalar visuella aspekter i spelen. Den andra, Intrigen och 
interaktiviteten, beskriver hur handling och intrig omtalas gällande de recenserade spelen. Den 
tredje, Textanalysen, avhandlar hur andra narratologiska aspekter än intrig behandlas. Den avslu-
tande diskursen, Spelupplevelsen, redogör för hur recensenterna beskriver sin upplevelse av 
spelandet.  

Den visuella gestaltningen 
En framträdande aspekt i recensionerna under hela perioden är den visuella gestaltningen, men det 
finns en tydlig förskjutning i hur den omskrivs. Under 1990-talet hade datorers kapacitet att proji-
cera rörlig grafik utvecklats kraftigt och man började på allvar prata om att det går att skapa realism 
på digital väg (se t.ex. Egenfeldt-Nielsen, Smith & Tosca, 2020, för en redogörelse för den historiska 
och tekniska utvecklingen kring datorspel). Detta återspeglas tydligt i recensionerna från år 1999. 
Artikulationen grafik återfinns i en stor del av texterna, ofta i kombination med realism, exempelvis 
i formuleringen ”grafiken är väldigt realistisk”. Grafik används för att ge värdeomdömen, där posi-
tiva uttalanden av typen ”den häftiga grafiken” och ”fantastisk grafik” präglar texterna, men också 
om ”grafiken är undermålig” avspeglas det i recensionerna. Att grafisk realism uppnås är uteslutande 
positivt, som i ”Världen är vacker och känns äkta”. Den typ av kortfattade konstateranden som här 
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har återgivits ska ses som symptomatiska för texterna från 1999. Nyanseringar eller fördjupningar 
av resonemangen är ovanliga i undersökningsmaterialet från detta år. 

Tio år senare, 2009, återfinns grafik fortfarande i viss mån i texterna, men artikulationen används 
inte på ett lika utpräglat sätt som värdeomdöme. Även om ”mysig grafik” och ”anonymt grafikmäss-
igt” fortfarande anger värderande ställningstaganden förekommer inte en lika kategorisk indelning 
i bra eller dåligt med utgångspunkt i grafik. Artikulationen realism förekommer endast ett fåtal 
gånger och relateras då inte till spelens kvalitet. Denna förskjutning fortsätter till 2019, där realism 
inte förekommer över huvud taget i materialet. Inte heller grafik är framträdande. Då det förekom-
mer är det i form av beskrivningar av typen ”grafiska effekter” och ”grafikbuggar”. 

Det kan förefalla paradoxalt att ju mer den tekniska utvecklingen medger grafisk realism, desto 
mindre artikuleras den i texterna. Emellertid försvinner inte uttalanden om den visuella gestalt-
ningen under perioden. Snarare ändrar den uttryck. År 1999 förekommer artikulationen estetik 
endast vid något enstaka tillfälle och då utan preciserad innebörd. År 2009 artikuleras estetik vid 
några tillfällen, exempelvis ”distinkt estetik” och ”Wipeout-estetik”, det sistnämnda åsyftande en typ 
av estetik som framför allt är känd från det tidigare utvecklade spelet Wipeout. Även gällande hur 
estetik artikuleras fortsätter förskjutningen till år 2019, då ett närmande till en konstnärlig värdering 
kan utläsas, exempelvis när en recension nämner ”estetiskt tilltalande”. 

En förskjutning mot en mer nyanserad syn på spel som visuell konst ses även i mer allmänt formu-
lerade intryck kring spelens visuella gestaltning. Medan spel år 1999 beskrivs som ”snyggt 
animerade” förekommer formuleringar av typen ”Miljöerna är lika skruvade som de är vackra” och 
”bländande vackert” år 2009. I materialet från 2019 går det att se hur mer komplexa uttryck används 
för att beskriva gestaltningen, exempelvis i ”[den] omsorgsfullt skapade skönheten” och ”förtvivlat 
vackert om en värld som förtjänar så mycket bättre”. 

Diskursen Den visuella gestaltningen tar relativt stort utrymme i texterna, vilket knappast är förvå-
nande med tanke på den framskjutna position bilder har i spelmediet. Det är också en diskurs där 
förskjutningen är relativt tydlig. Recensionerna från slutet av 1990-talet präglas av ett förhållandevis 
enkelt språkbruk med kategoriska värdeomdömen, medan de senare rör sig mot mer nyanserade 
värdeskalor som använder uttryck där estetiska aspekter är mer framträdande. Sammantaget kan 
förskjutningen beskrivas som från grafisk realism till estetisk design. Det förändrade språkbruket 
gör att en hypotes kan framställas om att spelens visuella gestaltning under perioden i allt högre grad 
artikuleras utifrån estetiska perspektiv. Flera artikulationer, till exempel ”illustrative art” (2009) och 
”animerad pixelkonst” (2019) tyder till och med på att recensenterna betraktar spel som en konst-
form vid de senare årtalen. 

Intrigen och interaktiviteten 
Alla tre undersökta årgångarna av Svenska PCGamer innehåller artikulationen handling. År 1999 är 
innebörden uteslutande allmän, exempelvis av typen ”Handlingen kretsar kring” och ”för hand-
lingen framåt”. Artikulationen story förekommer vid enstaka tillfällen och används då synonymt 
med handling. Däremot saknas uttalanden som vanligen används för resonemang kring hur histo-
rien är disponerad, exempelvis intrig eller berättelse. Värt att notera är dock att texterna uppvisar ett 
par formuleringar som innebär kritiska värderingar där handlingen inte nyttjas till sin potential. Ett 
exempel är att det i ett spel är en ”total avsaknad av handling”. Möjligen tyder detta på att spelare 
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redan på 1990-talet har förväntningar på att spel ska innehålla en handling som har betydelse utöver 
att erbjuda ett ramverk för de interaktioner spelaren gör i simuleringen. 

År 2009 visar en relativt tydlig förskjutning av diskursen gällande artikulationer kring handling. 
Uttrycken har i flera fall en precisare innebörd, till exempel av typen ”esoterisk och tung handling 
att utforska”. Samtidigt förekommer nu artikulationerna intrig och, framför allt, berättelse i recens-
ionerna, vilket inte var fallet år 1999. Berättelse har ofta samma innebörd som det inom det 
litteraturvetenskapliga fältet mer preciserade intrig, exempelvis i uttrycken ”slingrande, påhittig be-
rättelse” och ”följa berättelsen”. Nytt är också att recensionerna flera gånger talar om manus, 
exempelvis i ”manusförfattarnas alster” och ”bristande manus”. Den relativt statiska användningen 
av handling från 1999 har alltså tio år senare ersatts av en större variation i de begrepp som på något 
sätt beskriver spelens intrig, samtidigt som innebörden av begreppen preciseras tydligare. 

Tendensen att lägga större vikt vid berättande i spelen fortsätter år 2019. Artikulationen handling 
har nu emellertid nästan helt fått ge vika för berättelse och story. Även historia utmärker sig på ett 
tydligare sätt i diskursen detta år. Manus finns fortfarande kvar, men det kompletteras med 
formuleringar som ”skriptade sekvenser” och ”regisserade scenarion”, vilket i ännu högre grad kon-
noterar filmiskt berättande. Den största förändringen gäller emellertid att artikulationen narrativ 
tydligt kan urskiljas detta år. Det används exempelvis när ett spel ges omdömet ”ett narrativt fängelse 
där story och karaktärer är inlåsta, avskärmade från världen utanför” och som beskrivning av karak-
täriserande drag, som i ”narrativt spelrum”. Liksom intrig härstammar narrativ från en specifik 
narratologisk begreppsapparat inom bland annat litteratur- och filmvetenskaperna. De kan därför 
sägas utgöra ett fackspråk som ligger utanför ett vardagligt samtal om handling i en berättelse, vilket 
tyder på att spel i högre grad har etablerat sig som en berättandeform med estetiska ambitioner lik-
nande litteratur och film. 

Allt som ryms inom denna diskurs visar emellertid inte förskjutningar. Medan de ovan anförda 
artikulationerna visar samband med andra medieformers berättande artikulerar alla årgångarna en 
aspekt som är mer konstituerande för spel, nämligen vad interaktiviteten medför för berättandet. 
Formuleringar som ”Uppdragen är nästan helt icke-linjära”, ”Fullständigt linjärt” och ”blandar 
öppna områden med linjära sektioner” är typiska för alla årtalen. Linearitet ska i detta fall förstås 
som en motsats till interaktivitet, det vill säga som en berättelse där spelaren inte har möjlighet att 
påverka hur handlingen tar form genom sina val (jfr Murray, 1997). Den interaktiva funktionen kan 
visserligen vara mer eller mindre framträdande i spelen, men några kvalitativa förskjutningar verkar 
inte finnas i detta fall. Ofta, men inte alltid, är en alltför tydlig linearitet i berättandet anfört som 
negativ kritik mot spelet. Inte heller i detta avseende går det att spåra skillnader mellan årgångarna, 
vilket tyder på att interaktiviteten och möjligheter till val tidigt etablerades som konstituerande drag 
för medieformen. Som visats ovan associerar recensenterna ibland till filmmediet, men tvånget att 
interagera med berättelsen för att den ska fortgå gör att spel blir någonting annat än film. 

Sammantaget har diskursen Intrigen och interaktiviteten en central position inom diskursordningen 
Spel som berättelse. Över tid vinner den utrymme, men artikulationerna blir också allt mer nyanse-
rade och komplexa. Samtidigt stabiliseras diskursen av att berättarfunktionerna under hela perioden 
relateras till den specifika interaktiva funktionen i spel. Tillsammans med ett ökat användande av 
fackbegrepp hämtade från narratologin gör det att det går att framställa en hypotes om att spel under 
perioden etableras som en interaktiv berättarform, där såväl likheter som skillnader jämfört med 
andra berättarformer konstitueras. 
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Textanalysen 
Vid sidan om den diskurs som speglar hur handling och intrig tar utrymme i talet om spel har en 
diskurs urskilts som visar hur en textanalytisk begreppsapparat får ökat utrymme under perioden. 
Artikulationer kring karaktär samt dialog och monolog används i alla årgångarna och uppvisar ingen 
synbar förskjutning i materialet. Däremot är perspektiv-begreppet, exempelvis i form av ”första-
person”, ”tredjepersonperspektivens drottning” och ”fågelperspektiv” tydligt urskiljbart år 1999. Tio 
år senare får detta begrepp, möjligen något överraskande, avsevärt mindre utrymme och år 2019 
förekommer det inte alls. Förändringen kan tolkas hänga samman med det förändrade fokus som 
kan urskiljas i diskursen Den visuella gestaltningen som redovisats ovan, där recensionerna överlag 
blir allt mindre upptagna med att tala om grafik. Perspektiv blir, på det sätt det används år 1999, nära 
sammankopplat med den visuella gestaltningen i spelen, snarare än med fokalisering i relation till 
berättelsens karaktärer, och när uttalanden i stället över tid rör sig mot andra estetiska aspekter 
minskar antagligen relevansen av att diskutera denna aspekt.  

En aspekt som uppvisar en motsatt rörelse är genre. Recensioner har en konsumentupplysande 
funktion och precis som för litteratur och film kan genretillhörighet säga mycket om spelets relevans 
för den enskilda spelaren. Genre artikuleras följaktligen vid alla undersökta årgångar. År 1999 före-
kommer bestämningar av de recenserade spelen till två olika genrer, nämligen ”fantasy-saga” och 
”äventyr”, med varianten ”actionäventyr”. Det betyder inte att inte spel som rimligtvis tillhör andra 
genrer recenseras, utan endast att de inte genrebestäms med hjälp av lingvistiska uttryck. År 2009 
har vokabulären utökats avsevärt, med exempelvis ”sandbox-lir”, ”plattformsspel”, ”survival horror” 
och ”tunnelshooter”. Gemensamt för dessa fyra exempel är att de saknar motsvarigheter inom andra 
medieringsformer för berättande. År 2019 tillkommer ytterligare sådana exempel, bland annat i ar-
tikulationerna ”pusselbaserad stealth” och ”fightingspel”. Vid sidan om dessa exklusiva spelgenrer 
förekommer vid de två senare årgångarna även klassificeringar som har motsvarigheter inom andra 
medier, exempelvis ”sagor”, ”roadtrip”, ”deckare” och ”sci-fi-mysterium”. Värt att notera är också 
att spel år 2019 omskrivs med den genreliknande beskrivningen ”visuella romaner”, vilket kan be-
traktas som en hybrid mellan spel och skönlitteratur. 

Förutom gällande karaktär, perspektiv och genre är textanalytiska begrepp ovanliga år 1999. 
Årgången 2009 visar däremot flera exempel på sådana artikulationer, även om de bara förekommer 
enstaka eller ett fåtal gånger. Tema, scen, epilog och parodi är förekommande begrepp som är 
utvecklade inom andra fält, men som också används för att beskriva och karaktärisera spel. År 2019 
har denna begreppsapparat vuxit avsevärt. Stilen i spel beskrivs som ”melodramatisk”, ”magisk 
realism” och ”absurd humor”. Stilfigurer som ”liknelser”, ”metafor”, ”non sequitur” och ”allegorier” 
visar ett språkbruk som kräver kunskaper om en textanalytisk begreppsapparat hämtad från andra 
medieringar. Som synes är denna förskjutning tydlig i materialet.  

Diskursen Textanalys visar alltså både förskjutningar och stabilitet. Även om vissa artikulationer är 
desamma över perioden blir den övergripande tendensen att talet om spel i allt högre grad visar 
inflytande från textanalytiska diskurser som härrör från andra medier, i huvudsak litteratur- och 
filmvetenskap. Det är dock inte möjligt att annektera sådana begreppsapparater utan justeringar, 
vilket syns framför allt gällande genrebenämningar som är specifika för spel. Det finns därmed 
anledning att väcka frågan om spelanalys kräver en uppsättning analytiska verktyg som specifikt 
utarbetats för just det syftet. Samtidigt spänner många begrepp hämtade från det narratologiska 
fältet över många medier. Resultaten tyder därmed på att det skulle kunna vara relevant att i ett 
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utbildningsperspektiv tala om en narrativ kompetens i stället för litterär kompetens. Detta diskuteras 
vidare i artikelns avslutande avsnitt. 

Spelupplevelsen 
Vid betraktandet av diskursordningen Spel som berättelse är upplevelsen av spelandet en central 
aspekt, vilket blir synligt i diskursen Spelupplevelsen. Det är rimligt att förvänta sig att recensenter 
inte bara uppehåller sig vid tekniska och strukturella aspekter av spel, utan att de även förmedlar 
mer subjektiva, känslomässiga erfarenheter. Så är också fallet i alla årgångarna. Det finns dock vä-
sentliga skillnader i hur erfarenheten uttrycks mellan årtalen. I den tidigaste årgången är 
artikulationerna korta och förhållandevis enkla. Ett spel beskrivs som ”underhållande” och ett par 
andra sägs ha en spelvärld som är ”inspirerande” och ”levande”. Ett exempel som förebådar ett mer 
utvecklat sätt att beskriva erfarenheten är ”friheten är i början skrämmande, sedan totalt berusande”. 
I detta uttalande går det att skönja en estetisk dimension som sträcker sig bortom underhållning, 
nämligen att en berättelse kan utmana föreställningar och skapa hänförelse på samma sätt som lit-
teratur kan (se t.ex. Felski, 2008). 

År 2009 förekommer fler exempel på den senare typen av omdömen. Inslag i spel beskrivs som ”hett 
kaos som bränner dina sinnen” och som att ”Atmosfären är tryckande och tung”. Som synes skildras 
upplevelserna med hjälp av metaforiska omskrivningar, vilket innebär en lingvistisk precisering av 
artikulationerna från tio år tidigare, men också en rörelse mot att tydligare kategorisera upplevelsen 
som estetisk. Detta manifesteras även i omdömet ”tvärestetiskt populärkulturellt verk”, som ett spel 
får. 

Precis som i de tidigare redovisade diskurserna uppvisar även diskursen Spelupplevelsen ytterligare 
förskjutning till nutid. Den diskursanalytiska metod som här används är visserligen inte kvantitativ, 
men det är ändå värt att notera att antalet beskrivningar av spelupplevelser ökar markant, även med 
hänsyn taget till att antalet recensioner år 2019 är fler. Variationen i uttrycken är också tydligt större 
detta år. En rad artikulationer handlar om det tillstånd spelet försätter spelaren i, exempelvis 
”kontemplativ upplevelse”, ”känsla av utsatthet” och ”sjunker både ditt och huvudkaraktärens psyke 
ner i avgrunden”. Upplevelsen av utsatthet, som de två sista exemplen visar, är återkommande i 
beskrivningarna. ”[S]kräckinjagande feberdröm” och ”mardrömslikt psykedeliska, men också bitvis 
vackra, värld” är två andra exempel på hur recensenterna använder metaforiska, och ibland närmast 
poetiska, uttryck för att skildra upplevelsen av utsatthet på ett sätt som inte förekommer år 1999. 

Att artikulationerna i diskursen framträder tydligare de senare årtalen innebär inte nödvändigtvis 
att spelupplevelsen inte var central även år 1999. Kritik mot att spel inte lyckas skapa en eftersträvad 
upplevelse finns redan i den första årgången, exempelvis i formuleringen ”inte riktigt får känslan av 
att befinna sig i Star Wars universum”. År 2019 används liknande formuleringar när spel ”inte lyckas 
beröra” och har ”bristande inlevelse”. Vikten av upplevelse visar därmed stabilitet över perioden, 
men hur den uttrycks skiljer sig åt. 

Sammantaget visar även diskursen Spelupplevelsen hur tydliga förskjutningar äger rum under 
perioden. De metaforiska omskrivningar som används under de senare årtalen kan ses som ett 
uttryck för en förändrad syn på de erfarenheter som spel ger, där upplevelsen blir och förväntas bli 
i allt högre grad gripande och intensiv. En hypotes som kan formuleras för vidare studier är därför 
att spel under perioden etableras som ett medium för estetiska erfarenheter. 
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DISKUSSION 
Den tekniska utvecklingen under de senaste tjugo åren har möjliggjort att digitala spel har förändrats 
utseendemässigt, har blivit mer omfattande samt har fler funktioner och därmed är mer komplice-
rade. Trots det är speldesignelement och spelaktivitet i digitala spel idag i grunden desamma som 
för tjugo år sedan. Analysen i denna artikel har emellertid visat att den diskursiva konstruktionen av 
spel som berättelse har genomgått förhållandevis stora förskjutningar. Vissa av dessa kan säkerligen 
hänföras till den trend Juul tycker sig se redan år 2005, nämligen att spel i allt högre grad får narrativa 
inslag. Analysen visar dock att artikulationer som rör handling i spel är vanliga redan år 1999. Det 
är snarare hur handlingen omskrivs som ändrar skepnad under perioden. För att studera detta har 
den kritiska diskursanalysen varit lämplig. Diskursanalysen av recensionerna möjliggör analys av 
spelandet som en social praktik på ett sätt som exempelvis studiet av artefakten spel inte gör. Att 
skriva spelrecensioner är en social praktik som konstituerar spelande genom de yttranden som görs 
inom praktiken, samtidigt som spelrecensenterna konstitueras av praktiken att spela spel. Över tid 
gör recensenterna motstånd mot diskurser genom kreativa handlingar, exempelvis genom att föra 
in artikulationer från andra fält för att definiera spelandet. En viss social praktiks diskurser begränsar 
vanligtvis sådana kreativa handlingar, men i föreliggande fall syns alltså relativt stora förskjutningar. 
En rimlig orsak till detta är att spelfältet är ungt och att diskurser därmed fortfarande håller på att 
konstitueras.  

Den ontologiska dikotomi mellan representation och simulering som det tidiga spelforskningsfältet 
(t.ex. Aarseth, 1995; Juul, 2005) var upptagen med har haft sin betydelse för att definiera spel, men 
ur spelarpositionen i denna artikel förefaller uppdelningen inte meningsfull. I artiklarna syns inte 
antingen-eller-perspektivet, utan texterna präglas snarare av både-och, där funktionerna represen-
tation och simulering inte utesluter varandra. Detta tyder på att de avsteg från den traditionella 
narratologin som exempelvis Murray (1997) och Ryan (2006) förespråkar i relation till nya mediers 
berättande är relevant för att beskriva hur spelaren artikulerar sin upplevelse av spelandet. Hos dessa 
får läsarens, eller i detta fall spelarens, position en ökad betydelse för textens tillblivelse, vilket de 
bland annat synliggör genom begreppen agency och storyworld.  

De recensioner som har analyserats i denna artikel utgör som tidigare redogjorts för ett mindre urval 
av det totala antalet under perioden, men diskursers tvingande karaktär gör att analyser också av 
mindre lingvistiska material är möjliga (Fairclough, 2010). Trots de metodologiska möjligheter som 
diskursanalysen ger har resultaten framställts i fyra formuleringar som ska betraktas som utgångs-
punkter för vidare forskning utifrån andra material: 

• Spelens visuella gestaltning artikuleras i allt högre grad utifrån estetiska perspektiv 

• Spel har etablerats som en interaktiv berättarform där såväl likheter med, som skillnader 
mot, andra berättarformer finns 

• Spel kan analyseras med hjälp av en narrativ kompetens 

• Spel har etablerats som ett medium för estetisk erfarenhet. 

Ett delsyfte med föreliggande studie är att placera in dessa resultat i en utbildningsvetenskaplig kon-
text. Nedan diskuteras därför explorativt resultatens didaktiska implikationer för undervisning i 
skolsammanhang. Som analyserna har visat finns i recensionerna tydliga kopplingar till fält där este-
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tiska erfarenheter är framträdande, exempelvis det litteraturvetenskapliga fältet, vilket skapar en 
potential för att använda nya mediers berättande i skolans undervisning utan att förändra dess mål 
(se även Lundström, 2020). Med den ökande betydelsen av medialiseringar i olika former efter den 
kulturella vändningen (Jameson, 1998) är detta ett förväntat resultat. 

De resultat Linderoth (2004) visar i sin avhandling skiljer sig i flera avseenden från resultaten i före-
liggande undersökning. Det saknas tydliga tecken på att meningsskapandet i recensionerna 
begränsas av spelets ramverk på det sätt som Linderoth visar. Även om Linderoths resultat kring 
meningsskapande utifrån spel utgör ett viktigt bidrag till forskningsfältet bör åtminstone två saker 
problematiseras. Den första gäller att spel ses som ett homogent fenomen. Som framgår av genre-
analysen i diskursen Textanalysen ovan förekommer spel i många former och genrer. Även om alla 
spel baseras på ett narrativ är det uppenbart att betydelsen av narrativet skiljer sig mellan olika genrer 
och spel. Även om analysen i föreliggande artikel inte är redovisad på nivån av det individuella spelet 
är det tydligt att aspekter som har med berättande att göra är olika framträdande för olika spel. Det 
går följaktligen inte att skapa ett resultat för hur exempelvis tema får betydelse i spel. För det andra 
präglas också andra uttrycksformer än spel av primära ramverk, även om de inte är lika framträ-
dande. För att läsa en roman krävs exempelvis kunskaper om avkodning och om textens affordans, 
det vill säga hur texten förbereder för en viss läsning, men meningsskapandet sträcker sig givetvis 
bortom erfarenheten att avkoda texten. Även om informanterna i Linderoths undersökning, vilka 
är barn, i huvudsak är upptagna med att diskutera och reflektera över spelens primära ramverk in-
nebär det inte nödvändigtvis att det är det enda meningsskapandet som sker. Recensenterna i de 
analyserade texterna i denna artikel uttrycker estetiska erfarenheter av spelandet och är ofta upp-
tagna med hur narrativt innehåll, teman och karaktärer avspeglas, snarare än av simuleringens 
ramverk. En rimlig tolkning är att recensenterna har gedigna erfarenheter både av att spela och av 
att uttrycka sina erfarenheter, och att de därför förmår göra det. En sådan slutsats är av särskilt in-
tresse för ett undervisningssammanhang som avser utveckla textanalytiska kompetenser. I de nu 
gällande styrdokumenten är exempelvis ett centralt innehåll för grundskolans svenskämne ”[t]exter 
som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter” (Läroplan 
för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 2011) och för gymnasieskolans svensk-
ämne ”[c]entrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande” (Läroplan för 
gymnasieskolan 2011). Båda dessa exempel visar sådant som ingår i recensionernas artikulationer. 

I diskurserna blir det synligt hur narratologiska begrepp som har utvecklats inom andra praktiker 
konstituerar spelande tillsammans med begrepp som är utvecklade enbart i relation till spelandet (jfr 
Mehrstam, 2010). Om spel ska användas i undervisning behöver hänsyn tas till hela diskurserna, 
inte bara till de delar som gäller för andra mediers berättande. I praktiken innebär det att text-
analysen av spel måste ske på spelens egna villkor, där specifika funktioner, genrer och andra särdrag 
ges utrymme, men där jämförelser med exempelvis litteratur och film gällande vissa aspekter är fullt 
möjliga (jfr Zipfel, 2014). Berger och McDougall (2013) betonar i än högre grad vikten av att relatera 
meningsskapande i spelande till andra medier, eftersom de menar att förståelsen av spel kan skifta 
beroende på tidigare erfarenheter av berättande i olika medier. Att betrakta spel som rum med nar-
rativa möjligheter (Jenkins, 2006) eller som storyworlds (Ryan, 2014) kan vara rimliga angreppssätt 
för förstå spelande i ett större sammanhang av medieanvändning. 

Det går att ifrågasätta huruvida en specifik begreppsapparat behöver utvecklas för spelanalys i ett 
didaktiskt perspektiv. Det har utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv ifrågasatts om en sådan är 
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ett nödvändigt villkor för den estetiska erfarenheten (Persson, 2010). Johansson (2015) har visat hur 
ett fokus på formella aspekter kan leda till instrumentell litteraturläsning, men också att motsatsen, 
fokus på den individuella erfarenheten, riskerar att relativisera läsningen så att en kunskapsutveckl-
ing uteblir. Föreliggande undersöknings resultat tyder på att spel har etablerats som en estetisk 
uttrycksform och därmed som en mediering som kan skapa estetiska erfarenheter. Om den ska an-
vändas som sådan i skolan förefaller det rimligt att också åtminstone till viss del använda ett 
gemensamt språk för att tala om och förstå erfarenheten. Såväl Gee (2004) som Bacalja (2017) har 
med utgångspunkt i literacy-perspektiv visat potentialer i att använda spel i undervisningssamman-
hang, men samtidigt urskiljer de spel som det avgränsade och enhetliga fenomen som det knappast 
kan sägas vara utifrån diskursanalysen i denna artikel. Spel är en del av den omfattande media-
liseringspraktik som den kulturella vändningen har medfört (jfr Klevjer & Hovden, 2017; 
Lundström & Svensson, 2017). Att utveckla en didaktik specifik för spel förefaller därför vara till stor 
del onödigt i dagens medielandskap. Snarare behövs en didaktik som ser spel som en del i ett vidare 
perspektiv av sociala och kulturella processer. Som nämnts ovan har litteraturen länge ansetts ha en 
särskild potential gällande möjligheten att arbeta med värdegrundsfrågor, men resultaten i artikeln 
tyder på att det utifrån en ambition att utveckla samhällsmedborgare finns anledning vidga littera-
turbegreppet till ett fiktionsbegrepp. Montforts (2004) benämning interaktiva fiktioner, liksom 
Ryans (2014) storyworld, vilka båda inrymmer spel och andra medier, kan då fungera bättre för att 
visa komplexiteter och samband mellan olika texter och medier. 

I tidigare forskning har Lundström och Olin-Scheller (2010) föreslagit att skolan ska arbeta med en 
vidareutveckling av litterär kompetens till narrativ kompetens för att i högre grad vara relevant för 
ungdomars mediala erfarenheter idag. I begreppet ryms såväl text- som läsarperspektiv, liksom kol-
lektiva och intermediala aspekter av fiktionsanvändning. Begreppet utgår från betydelsen av intrig i 
fiktionen (jfr Öhman, 2015), i vilket medium den än uppträder, men det inkluderar också skillnaden 
i olika mediers sätt att berätta för att kunna förstå hur meningsskapandet går till. Att kunna analysera 
exempelvis de aspekter som analysen visar att interaktiviteten i spel tillför skulle kunna rymmas 
inom den narrativa kompetens som undervisning kan utveckla. Således finns behovet att också 
vidareutveckla och precisera Lundström och Olin-Schellers begrepp för en didaktik kring narrativ 
kompetens. Den skulle kunna användas även för didaktiska val kring spel. 

I denna artikel har spelare som arbetar med spel mer eller mindre professionellt utgjort materialet. 
Ett utvecklingsområde för vidare studier är att studera faktiskt spelande hos ”vardagsspelare” utifrån 
de fyra punkter som sammanfattar de urskilda diskurserna i föreliggande studie, exempelvis genom 
intervjuer och tänka högt-studier. Det skulle kunna ge ett underlag för att gå vidare med att utöka 
antalet empiriska klassrumsstudier där spel ingår i undervisningen som exempel på berättande 
texter. Studien har visat att det finns relevans för ett sådant förhållningssätt och att det finns potential 
att utveckla spelanvändning på didaktisk grund. 
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Från finrummet till vardagsrummet: 
Transmedialt berättande som 
litteraturdidaktisk underhållning 

Anette Svensson & Jenny Malmqvist 

ABSTRACT  

This study explores re-creation processes, through transmedia storytelling, that are made visible in 
the Swedish TV-programme Helt lyriskt (2018), where music artists transmediate Swedish poems 
into songs. The aim is to analyse, through a close-reading method, two episodes of Helt lyriskt in 
order to discuss how processes of transmedia storytelling make literary analyses visible and 
accessible to the general public. The analysis shows that the episodes employ pedagogical strategies 
to encourage the audience to partake in, and learn about, poetry and how to conduct literary 
analyses. One strategy is to illuminate the artists’ interpretation and analysis processes. Thus, the 
audience experiences the textual and musical adaptations that the artist Molly Sandén makes in her 
re-creation of Edith Södergran’s “Vierge moderne” (1916), in which she transfers the main theme of 
the poem, the early twentieth-century modern woman, to a song intended for the modern woman 
of today. Another strategy, brought up in relation to Annika Norlin’s re-creation of Karin Boye’s “I 
rörelse” (1927), is to question what liberties may be taken with a literary work, when she adopts the 
main theme of the poem, to always strive for more, by adding self-composed lyrics to the poem. 

Keywords: literature teaching and learning, transmedia storytelling, Helt lyriskt, Edith Södergran, 
Karin Boye 
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UNDERHÅLLNING MED LITTERATURDIDAKTISK 
ANSATS 
Berättelser i olika former, till exempel dikter, romaner, seriemagasin, datorspel, filmer och tv-serier 
finns runt omkring oss och utgör en stor del av såväl vuxnas som ungdomars och barns tillvaro 
(Statens medieråd, 2019a; Statens medieråd, 2019b). Det är inte ovanligt att en berättelse, eller delar 
därav, omskapas i nya versioner, speciellt i olika medier där exempelvis en roman blir till film, tv-
serie, datorspel, och fanfiktion. Att skapa nya versioner av berättelser, speciellt i olika medier, är 
ständigt pågående processer. 

Att göra underhållning av sådana omskapandeprocesser har visat sig vara framgångsrikt i svensk tv, 
framförallt genom TV4:s programserie Så mycket bättre (2010-), där kända musikartister under tio 
säsonger tolkat och gjort om varandras låtar. Dessa nya låtar har i sin tur fått stor spridning bortom 
tv-serien i och med att de spelas i radio och förmedlas genom olika musiktjänster där populärkultur 
sprids.  

Massmedia har potential att nå ut till många människor och att använda massmedia i bildande syfte, 
såväl formellt som informellt, har varit en del av svensk tv-tradition i över 40 år. Utbildningsradion 
har sedan 1978 bidragit med utbildningsprogram som en del av public service. Det är emellertid inte 
bara utbildningsprogram som kan ha en didaktisk och folkbildande ansats; även underhållningspro-
gram kan uppvisa sådana ansatser.  

Ett exempel på ett sådant program, som utgör grund för den föreliggande studien, är underhåll-
ningsprogrammet Helt lyriskt (2018). Programidén är att ge nytt liv åt svenska dikter som, enligt 
programledaren Fredrik Lindströms utsaga, ”väldigt få människor läser idag” genom att låta kända 
svenska musikartister använda dem som låttexter och skapa nya låtar (02.29-02.31). Genom 
programmet får tv-tittarna följa musikartisternas åter- och omskapningsprocesser. I programmet 
används olika strategier dels för litteraturförmedling, dels för att hjälpa tittarna ta till sig av det lit-
teraturvetenskapliga kunskapsinnehållet och för att iscensätta litteraturvetenskaplig bildning. Dessa 
strategier kan således sägas bidra till programmets litteraturdidaktiska ansats. Ann Lingebrandt, 
recensent på Sydsvenskan, ser programmet som ett led i att ”öka intresset och föra ut poesin till 
folket” (2018, s. 15). Dikterna kan, vilket föreliggande studie visar, sägas genomgå en förflyttning 
från finrummet till vardagsrummet och de kan, med lärares hjälp, i förlängningen även flyttas till 
klassrummet. 

Mot bakgrund av att berättelser ständigt omskapas och cirkulerar undersöker vi den litteraturdidak-
tik som erbjuds eller möjliggörs omkring oss. Syftet med undersökningen är att analysera två avsnitt 
av underhållningsprogrammet Helt lyriskt för att belysa och diskutera hur dessa avsnitt förmedlar 
skapandet av nya versioner i andra medieformat och det lärande som denna skapandeprocess erbju-
der, det vill säga, programmets litteraturdidaktiska ansats. För att uppnå detta syfte utgår vi ifrån 
följande frågeställningar: 

• Hur synliggörs musikartisternas tolknings- och analysprocesser i programmet?  

• Vilka textuella och musikaliska val framträder i omskapandeprocesserna och hur 
motiveras dessa val?  

• Vilka reaktioner synliggörs vid ifrågasättandet av vad man får göra med ett litterärt verk?  

• Vilken litteraturdidaktisk ansats framträder i de två avsnitten? 
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LITTERATURDIDAKTIK: TRANSMEDIA 
STORYTELLING, MAKEOVER OCH KNOWLEDGE-IN-
ACTION 
Skönlitteraturens, framför allt litteraturläsandets, roll och funktion har diskuterats och legitimerats 
från olika håll inom litteraturdidaktisk forskning i Norden (t.ex. Martinsson, 2018; Persson, 2007). 
Det är inte bara det formella lärandet som utgör grund för litteraturdidaktisk forskning, även det 
informella lärandet, speciellt med fokus på berättande i olika medier, har fått allt större utrymme 
inom den litteraturdidaktiska forskningen (t.ex. Lundström & Svensson, 2017b). Lyrikens roll och 
funktion är ett aktuellt litteraturdidaktiskt forskningsområde där poetiska läspraktiker (Sigvardsson, 
2020), självbiografiska poetiska uttryck (Proitsaki Stjernkvist, 2020) och kreativa skapandeprocesser 
genom video poetry (Höglund, 2017) utgör några exempel. 

Eftersom studiens primära fokus är medieöverskridande och kreativt åter- och omskapande av lit-
terära verk utgör transmedia storytelling, (Jenkins, 1992), transmedialt berättande, det teoretiska 
ramverket för analysen. Det som är utmärkande för transmedialt berättande, vilket kan vara både 
fiktivt och icke-fiktivt berättande, är enligt Henry Jenkins att det ”represents a process where 
integral elements of a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for 
the purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience” (2007, 
“Transmedia Storytelling 101”, st. 1). Det är således inte fråga om att återskapa samma berät-
telse igen fast i ett nytt medium utan snarare ett sätt att i förflyttningen av innehåll från ett 
medium till ett annat skapa en upplevelse genom att expandera berättelsen. Denna upplevelse 
kan ses som processer av ”world-building” (Jenkins, 2007, “Transmedia Storytelling 101”, st. 
3), där olika delar byggs ihop till nya enheter, produkter, som påverkar både de som skapar 
och de som använder berättelserna. I den föreliggande studien sker dessa processer av trans-
medialt berättande, när två av deltagarna i Helt lyriskt tonsätter dikter. 

I sitt arbete med transmedialt berättande inom och genom olika fanprodukter åskådliggör Jenkins 
fanfiktionförfattares behandling av kärntexten, vilken kan ses som ett sätt att vidga “its boundaries 
to incorporate their concerns, [and] remolding its characters to better suit their desires” (1992, 
s.156). En utvidgning av berättelsen som bjuder in läsarna och tar hänsyn till deras perspektiv, syn-
punkter eller åsikter kan fylla en rad olika funktioner, till exempel att göra om ett heterosexuellt par 
till ett homosexuellt par eller att skapa starka kvinnliga karaktärer, och därigenom belysa svagheter 
i kärntexten sett från dagens användare. På detta sätt skapar transmedialt berättande förutsättningar 
för lärande genom analys och perspektivförändringar. När det gäller programserien Helt lyriskt är 
det inte fanproduktioner som fokuseras utan professionella musikartister som åter- och omskapar 
dikter till låtar, men även i dessa professionella transmediala processer visar det sig vara angeläget 
att ta hänsyn både till kärntexten och till dess fans på samma gång som man tänjer på gränserna för 
att anpassa verket till nya (och gamla) mottagare. 

I tidigare studier som fokuserar på kreativt åter- och omskapande av fiktiva verk, re-presentationer, 
genom bildande av textuniversum, används begreppen remake och makeover för att beskriva två 
olika processer av att skapa re-presentationer (Lundström & Svensson 2017a; Svensson 2013; 
Svensson & Lundström 2019). En remake innebär att berättelsen görs igen, det vill säga en repetition 
av berättelsen i ny tappning, ofta i ett nytt medium (Lundström & Svensson 2017a; Svensson 2013; 
Svensson & Lundström 2019). På detta sätt kan remake ses som ett fall av cross-media storytelling 
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(Zazzera 1995, citerad i Giovagnoli, 2011, s. 24). Ett exempel på en remake är en filmatisering. I 
skapandet av en remake finns således en intention att återskapa kärntexten och att samtidigt vara så 
nära den som möjligt. En makeover innebär i stället att berättelsen görs om, det vill säga berättelsen 
eller delar av berättelsen ändras, anpassas eller utvidgas (Lundström & Svensson 2017a; Svensson 
2013; Svensson & Lundström 2019). Makeover kan ses som transmedia storytelling (Jenkins, 2007), 
och det finns många olika exempel på makeover, exempelvis uppföljare, spin-offer och fanfiktioner. 
Gemensamt för dessa är att det finns en intention att omskapa kärntexten genom att exempelvis låta 
en biperson bli huvudperson eller skapa en fortsättning som utspelar sig före eller efter kärnberät-
telsens början eller slut. 

Renira Rampazzo Gambarato (2013) utvecklar Jenkins tankar om läsares eller användares perspektiv 
genom att belysa mottagarens engagemang:  

A transmedia narrative tells altogether one big pervasive story, attracting audience engagement. It is not 
about offering the same content in different media platforms, but it is the worldbuilding experience, 
unfolding content and generating the possibilities for the story to evolve with new and pertinent content (s. 
82).  

På detta sätt kan skaparen av den transmediala berättelsen ses som skapare av en narrativ värld som 
dels gör något nytt med kärntexten, dels gör såväl re-presentationen som kärntexten mer relevant 
för skaparen själv och kanske även för den nya mottagaren. 

Enligt Gunther Kress (2003) har varje medium vissa strukturer för hur innehåll byggs upp och för-
medlas, affordans. Mediets affordans utgör en förutsättning för den berättelse som skapas: ”whether 
I want to or not I have to use the possibilities given to me by a mode of representation to make my 
meaning” (Kress, 2003, s. 2). Följaktligen erbjuder mediets affordans såväl möjligheter som utma-
ningar för den som producerar berättelser. Varje berättelse oavsett form kan åter- eller omskapas i 
en form som expanderar kärnberättelsen på något sätt och varje medium erbjuder olika möjligheter 
att utvidga berättelsen. Det är alltså viktigt att förhålla sig till olika mediers affordanser oavsett om 
skapandeprocessen är cross-medial eller transmedial. Även för den som använder berättelser erbju-
der mediers affordanser olika förutsättningar och utmaningar, vilket innebär att mottagare av 
litterära texter behöver behärska flera olika sätt att ta till sig berättelser som är förmedlade i olika 
medier. 

I den föreliggande analysen med fokus på transmedialt berättande i programmet Helt lyriskt, särskilt 
med beaktande att programmets idé är att åter- och omskapa dikter som inte når en större läsekrets 
idag till låttexter med avsikt att föra vidare ett litteratur- och kulturarv, är det relevant att använda 
Arthur N. Applebees (1996) begrepp knowledge-out-of-context och knowledge-in-action eftersom 
dessa begrepp betecknar olika syn på meningsskapande och på vilken sorts kunskap som anses viktig 
inom en socialt konstruerad tradition. Medan knowledge-out-of-context kan ses representera lä-
rande om litterära traditioner kan knowledge-in-action ses representera lärande genom aktivt 
deltagande i litterära traditioner. Således är knowledge-in-action kopplat till en syn på traditioner 
som dynamiska, föränderliga och framåtblickande. Genom att deltaga i dessa traditioner, ”an indi-
vidual is taking on a dynamic set of tools for being in and making sense of the world”, hävdar 
Applebee (1996, s. 20). Det är följaktligen viktigt att erbjuda ett sådant aktivt deltagande i traditioner:  
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One of the most important features of a pedagogy designed to help students enter into culturally significant 
domains for conversation is that it invites genuine participation within the domain, the kind of 
participation that leads to knowledge-in-action rather than knowledge-out-of-context (Applebee, 1996, s. 
107).  

Applebees fokus ligger på formellt lärande, alltså lärande inom skolan, men huvudfokus för den 
föreliggande analysen av Helt lyriskt ligger på det informella lärande som TV-programmet erbjuder. 
Den dynamiska synen på meningsskapande och kunskap som associeras med knowledge-in-action 
är emellertid relevant i båda sammanhangen.  

HELT LYRISKT SOM EXEMPEL 
Det exempel på berättelser omkring oss som utgör bas för artikeln är underhållningsprogrammet 
Helt lyriskt producerat av Sveriges Television. Programserien består av sex avsnitt och sändes i SVT1 
vintern 2018–2019. I programmet får tittarna följa tolv svenska musikartister och låtskrivare i deras 
arbete med att tonsätta svenska dikter i urval av programledare Lindström samt i några fall av artis-
terna själva. Dikturvalet sträcker sig från Erik Johan Stagnelius och den svenska romantiken till 
Kristina Lugn idag och representerar således olika tidsperioder, strömningar och poetiska uttryck. 
Programidén presenteras av Lindström i det inledande avsnittet då han förkunnar: ”Det finns 
massor av bra svenska dikter som väldigt få människor läser idag. Men jag tror att de här skulle 
kunna bli lysande som låttexter i helt nya låtar” (02.27–02.36). Programmet syftar således till att söka 
bevara och föra vidare dikter som få läser idag genom att ge dem en ny funktion som låttexter. Sam-
tidigt förväntar sig Lindström att ”en och annan blir ganska avskräckt” av ett tv-program om lyrik 
(01.10–01.13), vilket visar att programmet även söker bemöta förutfattade, negativa meningar om 
lyrik som genre. 

Helt lyriskt är ett underhållningsprogram men det antar samtidigt karaktären av ett bildnings-
program. I varje avsnitt står två författarskap, två dikter och två artisters tonsättningar och 
tolkningar i fokus. Tittarna ges information om författarnas liv, verk, reception och de samhälleliga 
och kulturella sammanhang författarna verkade i, parallellt med att tolkningar av de utvalda dikterna 
presenteras. Experter i form av forskare inom litteraturvetenskap, till exempel Ebba Witt-Brattström 
och Johan Svedjedal, och förläggare, till exempel Jonas Ellerström, bidrar med kunskap och förstå-
else av författarskapen och dikturvalet, men programmet låter också allmänheten ge sin bild av 
författarna och de utvalda dikterna. Tittarna får även information om artisterna och deras musika-
liska uttryck och här står Per Sinding-Larsen, journalist med inriktning mot musik och 
populärkultur, för informationen.  

Programmets folkbildande karaktär och ambitionen att förmedla lyrik och litteraturvetenskapliga 
grepp och perspektiv till en bred publik har uppmärksammats av flera recensenter på kultur- och 
nöjessidorna i flera svenska dagstidningar. För Yvonne Teiffel, Värnamo Nyheter, är Helt lyriskt ”ett 
folkbildande program om klassisk svensk lyrik” (2019, s. 17). I Sydsvenskan lyfter Ann Lingebrandt 
i sin tur fram ”de avspända samtalen om dikterna” genom vilka tittarna ”bjuds […] på ren och skär 
poesianalys på tv-skärmen” (2018, s.15). Programmets fokus på diktanalys framhålls också av Sandra 
Wejbro (2018) och Karolina Fjellborg (2018) i varsin recension i Aftonbladet där Fjellborg vidare 
framhåller Lindströms förmåga att göra dikterna ”relaterbara för en modern publik” (2018, s. 40). 
Även Jens Liljestrand, Expressen, lovordar programmets litteraturvetenskapliga bidrag till allmän-
heten och finner att det är ”ett mästerligt exempel på hur man kan göra litteraturvetenskap till public 
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service” (2018, st. 7). Dessa recensioner vittnar inte bara om programmets intention att sprida 
svenska dikter från finrummet till vardagsrummet utan också om dess litteraturdidaktiska ansats. 

I centrum för programmet står artisternas praktiska arbete med att tonsätta en dikt och deras tolk-
ningar och strategier. Fokus ligger således både på process och produkt. Artisternas tillvägagångssätt 
vid tonsättning kan kategoriseras som remake respektive makeover, där majoriteten utgör exempel 
på remake. För föreliggande studie har dock två exempel på makeover valts ut för att belysa pro-
grammets litteraturdidaktiska ansats. Det första exemplet är hämtat från avsnitt ett i vilket artisten 
Molly Sandén tonsätter Edith Södergrans dikt ”Vierge moderne” (1916) och det andra exemplet är 
hämtat från avsnitt fem där artisten Annika Norlin tonsätter Karin Boyes dikt ”I rörelse” (1927). 
Båda dessa exempel kan anses stå i kontrast till programidén eftersom dessa diktare och dikter antas 
vara vällästa av såväl programledare som artister. Avsnitten åskådliggör däremot olika processer som 
aktiveras av transmedialt berättande och har det gemensamt att det i båda fallen rör sig om omar-
betningar som utvidgar kärntexten. 

Det material som granskas genom närläsning, det vill säga en noggrann läsning av det undersökta 
materialet (Arfwedson, 2006), i den här studien är de sekvenser som visar Sandéns och Norlins ar-
betsprocesser i avsnitt ett och avsnitt fem av Helt lyriskt. Eftersom materialet består av bland annat 
rörliga bilder, ljud, musik, utsagor i olika former, exempelvis samtal, och text, anammar närläsnings-
metoden i detta fall ett vidare perspektiv på läsning. De citat från tv-programmet som ges i artikeln 
återger innehållet i respektive utsaga. Vid transkribering har en viss anpassning till skriftspråket 
gjorts med syfte att göra texten läsbar. Utsagorna har bevarats i sin kontext i så hög utsträckning 
som möjligt för att undvika felaktig återgivning.  

SYNLIGGÖRANDE AV ANALYS- OCH 
TOLKNINGSPROCESSER 
I programseriens första avsnitt får tittarna följa Sandén i hennes arbete med att tonsätta Södergrans 
dikt ”Vierge moderne” (1916). Avsnittet synliggör den analys- och tolkningsprocess som ligger till 
grund för Sandéns transmediering och detta synliggörande kan ses som en strategi att hjälpa tittarna 
att ta till sig av det litteraturvetenskapliga kunskapsinnehållet. Tittarna får, i avsnittet, ta del av 
Sandéns arbetsprocess från diktval och tolkning av både kärntexten och Södergrans författarskap i 
stort till de textuella och musikaliska val hon gör i skapandet av sin version av ”Vierge moderne”:  

Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.  
Jag är ett barn, en page och ett djärvt beslut,  
jag är en skrattande strimma av en scharlakanssol …  
Jag är ett nät för alla glupska fiskar,  
jag är en skål för alla kvinnors ära,  
jag är ett steg mot slumpen och fördärvet,  
jag är ett språng i friheten och självet …  
Jag är blodets viskning i mannens öra,  
jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran,  
jag är en ingångsskylt till nya paradis.  
Jag är en flamma, sökande och käck,  
jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna,  
jag är eld och vatten i ärligt sammanhang på fria villkor …  

(Södergran, 1995 [1916]) 
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Tidigt i avsnittet får tittarna se Lindström och Sandén i samtal om Sandéns val av dikt, hennes relat-
ion till Södergrans författarskap och tolkning av den valda dikten. Det är också här som tittarna 
introduceras till dikten genom att Sandén läser upp den samtidigt som texten visas i bild. I samtalet 
får tittarna veta att ”Vierge moderne” är Sandéns eget val och att hon ”lärde känna” Södergran ”på 
ett sätt som [hon] inte riktigt har lärt känna någon diktförfattare eller poet tidigare” en sommar då 
hon läste Södergrans samlade dikter (06.52–06.57). Härefter delar Sandén och Lindström med sig 
av sin förståelse av dikten och av Södergran. Sandéns och Lindströms tolkningar av dikten – som 
handlande om en stark kvinnoroll – kontextualiseras och bekräftas i programmet genom att Witt-
Brattström kommenterar diktens samhälleliga kontext och dess feministiska budskap.  

Samtalet om diktens tolkning initieras av att Lindström frågar Sandén vad hon relaterar till i 
Södergrans dikter givet att de skrevs för hundra år sedan. Lindströms fråga och Sandéns svar tar 
avstamp i den enskilde läsarens upplevelse. I Sandéns fall rör det sig om att hon i sin första läsning 
kom att identifiera sig med olika aspekter i författarskapet. Sandén säger: ”Det finns liksom en ton i 
alla hennes dikter. Det finns en frustration och en längtan som jag kunde speciellt då identifiera mig 
med” (07.08–07.17). Under samtalet redogör hon för olika stadier i sin läsning vilket visar på hur en 
tolkning gradvis har växt fram. Sandén berättar att hon i ”många av [Södergrans] dikter […] känner 
en väldigt stark kvinnlig kraft och speciellt i den här dikten som jag har valt” (07.20–07.27), något 
som visar på hur hon tolkar dikten i relation till andra dikter av Södergran. Sandén tar också fasta 
på diktens inledande rad – ”Jag är ingen kvinna. Jag är ett neutrum.” – och kopplar den till den starka 
kvinnliga kraften som hon läser ut ur dikten samtidigt som hon situerar dess innebörd i dess ur-
sprungliga kontext. I samtalet visas också hur varje läsakt kan generera en ny läsning där en och 
samma läsare vid olika tidpunkter kan komma till ny förståelse. Sandén berättar: ”I början var jag så 
här läste in väldigt mycket vemod och liksom det här mörkret men ju mer jag läser och lär känna 
henne så känner jag ändå den här styrkan och det är det jag faktiskt vill lyfta fram mest” (09.43–
09.55). Sandén visar här sin förståelse av diktens tema och innebörd i dess ursprungliga kontext. 
Avsnittet visar också hur analys och tolkning är pågående och dynamiska processer och att texttolk-
ning är ett resultat av en samverkan mellan olika komponenter och nivåer, textuella och 
kontextuella, som aktiveras i läsningen.  

I avsnittet får tittarna även ta del av Sandéns intentioner med sin omarbetning, något som ytterligare 
belyser hennes analys- och tolkningsprocess. Den styrka som hon identifierar i Södergrans förfat-
tarskap lyfts även i en annan sekvens i avsnittet där Sandén samtalar om sin version med sin syster 
och en vän: ”I början var jag lite inne på att göra den så här känslosam liksom, beröra på det sättet 
men nu känner jag nästan att jag vill göra den lite mer pampig, stor låt för jag tycker Edith är väldigt 
powerful” (14.49–15.02). I detta senare samtal lyfter Sandén ytterligare en aspekt av dikten som har 
bäring för hennes tolkningsprocess: ”Den heter den moderna kvinnan, att jag inte ska vara rädd för 
att göra det heller modernt idag” (15.02–15.07). På detta sätt plockar Sandén upp diktens titel och 
centrala tema, ”Vierge moderne”,1 och låter det återspeglas både i skapandeprocessen och i den slut-
liga produkten. Även i de musikaliska valen väljer Sandén att spegla diktens centrala tema. En 
modern ljudbild som inbegriper ”lite vocoder och lite pitchade oktaver” används för att anpassa det 
musikaliska uttrycket till den moderna innebörd som Sandén läser ut ur dikten: ”så att det låter 
liksom 2018 möter ja hennes tid som var över hundra år sen” (33.19–33.28). Dessa val visar dels på 
förståelse av diktens innebörd i dess ursprungliga kontext, dels på medvetenhet om omarbetningens 
behov av rekontextualisering. 
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I avsnittet framkommer hur det kreativa återskapandet, för Sandén, innebär medvetna val som grun-
dar sig på ett föregående analys- och tolkningsarbete. Samtidigt som det kreativa återskapandet 
handlar om omarbetning av en text, makeover snarare än remake, kan tittarna också se att Sandén 
är mån om att göra poeten Södergran rättvisa, vilket blir tydligt när hon söker ett musikaliskt uttryck 
som ska motsvara den styrka som hon finner hos Södergran. I Sandéns fall rör det sig således om 
läsning som har genererat en förståelse av såväl kärntexten och författarskapet som av den historiska 
och samhälleliga kontexten. Här får tittarna se att Sandén ger sin egen förståelse giltighet som un-
derlag för den nya versionen. Förlagan till Sandéns version är således inte enbart Södergrans text 
utan även hennes person och författarskap.  

En fråga som väcks i samtalet med Sandéns syster och vän är om hon ”kommer kunna skriva en hel 
låt” utifrån dikten då ”det är väldigt lite text” (15.09–15.11). Sandéns svar är att hon vill inkludera 
en strof från en annan dikt av Södergran, ”Dagen svalnar …”, som refräng:  

Du sökte en blomma  
och fann en frukt.  
Du sökte en källa 
och fann ett hav.  
Du sökte en kvinna 
och fann en själ –  
du är besviken.  
   (Södergran, 1995 [1918]) 

I avsnittet får tittarna höra hur Sandén läser strofen samtidigt som texten visas i bild. De får också ta 
del av Sandéns tolkning av dikten: ”Det tolkar jag som att han hade för låga förväntningar. Jag trodde 
att du skulle vara det men du var något mer, men det är för mycket, det är too much to handle 
liksom” (16.55–17.04). Därefter kontextualiseras strofen och Sandéns tolkning genom att Witt-
Brattström informerar tittarna om diktens innebörd, dess position i svensk litteraturhistoria och att 
den aktuella strofen varit föremål för censur.   

De två mediernas affordans aktualiseras när dikten, på grund av dess korta längd, behöver anpassas 
till musikmediets krav på struktur och omfattning. Sandéns strategi – att inkorporera en strof från 
en annan dikt som refräng i sin version av ”Vierge moderne” – tillsammans med det aktuella text-
valet i sig visar på förståelse av både ”Vierge moderne” och ”Dagen svalnar …”. Vid läsning av de 
två dikterna kan man se hur de tematiskt knyter an till varandra samtidigt som strofen ur ”Dagen 
svalnar …” förstärker det feministiska budskapet i ”Vierge moderne”. Detta bidrar även till en ex-
pansion av kärntextens form och tema (jfr. Jenkins, 2007). 

Ytterligare exempel på hur avsnittet synliggör analys- och tolkningsprocessen är genom inblick i 
Sandéns textuella och musikaliska val. I avsnittet får tittarna se Sandén i studion tillsammans med 
producenten Victor Thell. Tittarna får höra hur hon identifierar en av diktens formella aspekter, 
dess anaforiska ”Jag är”, och lägger denna fras som en sampling i sin låt. Detta visar på hennes analys 
av originalets form samt hennes anpassning till det nya mediets affordans. I detta exempel blir det 
även tydligt hur det nya mediet kan tjäna som resurs för att förstärka en aspekt av kärntexten. I 
förlängningen kan tittarna se och höra hur denna sampling medför en förstärkning av diktjagets 
centrala position.  
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Samtidigt som avsnittet här visar Sandéns textuella och musikaliska val återkommer hon till vikten 
av att göra ”Vierge moderne” och Södergran rättvisa; något som innebär att det kreativa återskap-
andet görs såväl inom som utom de ramar som kärntexten medger. Sandén berättar att hon känner 
Södergran på axeln och ”blir lite extra kritisk mot [sig] själv tror jag men det är också bra” (32.32–
32.41), eftersom hon ”vill liksom göra något värdigt av hennes fina text” (32.43–32.49). Den respekt 
och lyhördhet Sandén uppvisar gentemot Södergran och hennes dikter gäller även för Södergrans 
fans: ”Det är klart man är lite nervös att folk inte ska tycka att man har gjort det bra. Jag menar den 
här dikten har ju blivit läst i över hundra år av alla möjliga och säkert betytt jättemycket så jag hoppas 
att jag och Victor har gjort en bra liksom tolkning” (33.33–33.49). Här framkommer tydligt att hon 
tar tidigare läsares förståelse och relation till dikten i beaktning (jfr. Jenkins, 1992). 

Sammantaget visar avsnittet hur Sandéns makeover ”Jag e (Vierge moderne)” är ett resultat av hen-
nes egen tolknings- och analysprocess, det vill säga hennes förståelse av kärntextens centrala tema 
och betydelsebärande element och av hennes transmediala skapandeprocess, det vill säga den re-
kontextualisering och anpassning till musikmediets formella krav och möjligheter som 
omarbetningen medför.  

FRÅGAN OM VAD MAN FÅR GÖRA MED ETT 
LITTERÄRT VERK 
I avsnitt fem av programserien får tittarna se hur Norlin tonsätter Boyes ”I rörelse” (1927). I likhet 
med Sandén står Norlin för en omarbetning av kärntexten som resulterar i en makeover. Centralt 
för avsnittet är frågan om vad man får göra med ett litterärt verk och särskilt fokus riktas mot olika 
reaktioner på och ifrågasättande av de olika val som Norlin gör i den transmediala processen. Detta 
ifrågasättande kan ses som en strategi att hjälpa tittarna ta till sig av det litteraturvetenskapliga 
kunskapsinnehållet. Tittarna får, i avsnittet, ta del av framför allt de textuella val som Norlin gör i 
skapandet av sin version av ”I rörelse”:  

Den mätta dagen, den är aldrig störst.  
Den bästa dagen är en dag av törst. 
 
Nog finns det mål och mening i vår färd –  
men det är vägen, som är mödan värd. 
 
Det bästa målet är en nattlång rast,  
där elden tänds och brödet bryts i hast. 
 
På ställen, där man sover blott en gång, 
blir sömnen trygg och drömmen full av sång. 
 
Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.  
Oändligt är vårt stora äventyr. 
    (Boye, 1927) 

Tidigt i programmet sätts dikten in i en kontext på flera olika sätt. Ett sätt är genom att visa olika 
människor ”på stan” som berättar vad de vet om Boye och en person läser dikten samtidigt som 
skärmen visar texten så att tittarna kan följa med. Man får även höra Boyes egen röst som läser en 
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sekvens. Ett annat sätt är genom att Svedjedal och Ellerström berättar om dikten och genom att 
Lindström, på ett mer personligt plan, berättar om sin egen erfarenhet av att läsa dikten i sin ung-
dom. Ett tredje sätt att sätta in dikten i en kontext sker genom att en berättarröst med stöd av bilder 
berättar om Boyes liv. Därtill blir tittarna informerade om hur dikten har använts i olika kontexter, 
framförallt att förbundskapten Tommy Svensson läste dikten för spelarna inför åttondelsfinalen i 
fotbolls-VM 1994, som en uppmaning till dem att inte vara nöjda med sin framgång utan att fortsätta 
sträva efter mer.  

Tittarna får också se och höra Norlin berätta om sitt första möte med Boyes diktkonst i tonåren: 
”helt plötsligt så gick det rakt in. Jag behövde inte anstränga mig. Jag förstod på en gång” (04.22–
04.26). Denna känsla har stannat kvar ända sedan dess, förklarar Norlin. Hon beskriver även sin 
tolkning av dikten: 

Jag får liksom en väldigt tydlig bild och känsla när jag hör den här dikten och det är 
att det av någon anledning är morgon och så ska vi göra något som man är helt livrädd 
för. Det är jättefint väder också i den här dikten och så är det ganska kallt ute och så 
är det som att man står, som att man precis ska ta språnget, man är på väg och ska resa 
någonstans. Det får liksom en så tydlig känsla att det är så dikten känns och utspelar 
sig att man är både svinrädd men också väldigt peppad på något sätt (06.58–07.32). 

Den här tolkningen med de tvetydiga känslorna, rädslan och den spända förväntan, vill Norlin 
förmedla i sin omarbetning av dikten. 

Något som tydligt påverkar Norlins textuella val och bidrar till att hennes omarbetning är transme-
dialt berättande är att ”I rörelse”, likt "Vierge Moderne", är en kort dikt. Detta presenteras som ett 
praktiskt problem och i ett samtal med Lindström ger hon två förslag till hur hon kan tackla 
problemet med en kort dikt: dels genom upprepning dels genom att försöka skriva en vers två. Hon 
väljer sedan att både göra upprepningar och att skriva till ”en ny liten textsnutt” (48.43), som innebär 
en utvidgning av kärntexten. 

Norlin motiverar sin rätt att expandera diktens innehåll genom det personliga band hon känner till 
Boye: ”Jag känner så mycket för Karin Boye att jag tar mig den rätten. Jag tycker att jag har paid my 
dues i Karin Boye land. Hon känns som en del av mig” (11.17–11.29). Förutom detta band lyfter 
Norlin också fram likheter i sitt och Boyes sätt att skriva: ”Men så tror jag också att i det här fallet så 
är jag trygg i att jag vet hur mycket mitt textmässiga tonfall har påverkats av Karin Boyes textmässiga 
tonfall” (49.10–49.20). Trots att hon erkänner för Svedjedal att hon blir nervös dels över vad han ska 
tycka om hennes tolkning, dels för att det finns så många som älskar Boye, tror inte Norlin att det är 
så laddat, vilket kan ses i hennes förkunnande: ”det är ju på nått sätt min bild av den här dikten” 
(48.59–49.05). Norlins nervositet uttrycker den respekt skaparen av transmedialt berättande har in-
för å ena sidan kärntexten och dess författare och å andra sidan inför fans av det litterära verket 
(Jenkins, 1992). Denna respekt kan ses i att Norlin, i skapandet av sin makeover vill ”att man knappt 
ska tänka på att det är någon slags extra grej” (56.23–56.29). Intentionen är, så att säga, att skapa en 
sömlös övergång. 

I programmet visas tre olika reaktioner på Norlins beslut att skapa en makeover. När hon i ett samtal 
med Lindström berättar att hon vill skriva en ny vers spelas en sekvens av ”Small C, Big P” av James 
Newton Howard (2010), som finns på ledmotivet till filmen Nanny McPhee Returns (2010) och har 
inslag av ”äventyrsmusik”, i bakgrunden och tittarna får se hur Lindström nervöst tar sig för pannan 
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samtidigt som hans röst genom voice over säger: ”oj, oj, oj, alltså sitter hon här och säger att hon ska 
skriva en ny vers, att hon ska skriva nya rader till Karin Boyes stora mästerverk?” (10.56–11.06). 
Detta ifrågasättande fortsätter när Lindström frågar både sig själv och tittarna: ”Får man verkligen 
göra så? Jag menar, vi talar ju här om en av den svenska poesiskattens absoluta kronjuveler” (11.46–
11.54). När programmet sedan visar Norlins besök hos Svedjedal förstärks ifrågasättandet av att 
expandera diktens innehåll ytterligare när Norlin förklarar: ”jag har lite oövertänkt tänkt att jag ska 
skriva lite egen text till den också” och möts av: ”oj” och ett stort och ljudligt andetag från Svedjedal 
(16.15–16.23). Hans ifrågasättande av hennes utvidgning av texten är främst baserat på dess innehåll: 
”Det är ju en dikt som, som bokstavligen slutar vid oändligheten och hur går man vidare därifrån? 
[…] För mig är den väldigt avslutad och perfekt” (16.53–17.04). Därefter får tittarna höra 
Lindströms röst förklara:  

Ja, det vore synd att säga att Boye-experten Johan Svedjedal välkomnade Annikas idé 
om att skriva en andra vers till den här dikten. Om jag tyckte det här var djärvt, så tror 
jag han närmast fick andnöd [en repris av hans reaktion med det djupa andetaget visas 
samtidigt]. Ja, han har förstås som många andra levt med den här dikten i hela sitt liv 
och har kanske svårt att föreställa sig att någon annan kan tänka sig den som sin 
(16.29–16.50). 

I den här sekvensen av programmet framträder skillnaden mellan en remake och en makeover tyd-
ligt. Att tonsätta Boyes dikt utan att göra några ändringar i texten, det vill säga att byta medialt 
uttryckssätt, ses inte som något problem. Det är först när Norlin avslöjar för såväl Lindström som 
för Svedjedal att hon planerar att skapa en makeover genom att expandera diktens innehåll som 
hennes skapandeprocess ifrågasätts. 

Förutom Lindströms och Svedjedals reaktioner får tittarna också se Ola Salos reaktion när Norlin i 
ett samtal dem emellan berättar att hon har skrivit en egen ”textsnutt”. I bild visas samtidigt hur Salo 
rodnar lite och biter sig i läppen innan han bryter in: ”Har du skrivit en ny textsnutt? […] Det var 
modigt. […] Jag tycker att det jättehäftigt att du har gjort det. Jag hade inte vågat” (48.40–49.10). 
Här speglar Salo den nervositet Norlin ger uttryck för tidigare i programmet inför mottagandet av 
hennes makeover. Det framkommer inte varför inte Salo skulle våga göra något liknande själv, men 
man kan anta att det har med mottagarnas reaktioner att göra. De tre olika reaktionerna verkar 
främst vara kopplade till att göra en ändring, att expandera dikten, inte till kvaliteten på den nya 
versen eller om utvidgningen kommer att bidra till att det blir en bra låt eller inte. I avsnittet ställs 
således frågan om vad man får göra med ett verk på sin spets och de två aspekter som kommer fram 
är antingen att man har rätt att ändra, expandera och skriva om ett verk så länge det görs med respekt 
eller att man riskerar att ”förstöra” en nationalskatt. 

Vid ett par tillfällen i programmet förklaras att orsaken till att Norlin skapar en makeover i stället 
för en remake, vilket Salo och de flesta andra låtskrivare och artister som är med i programserien 
gör, är för att anpassa kärntexten till det nya mediets affordans. Det är således det nya mediets affor-
dans som bestämmer vilket tillvägagångssätt låtskrivaren väljer, vilket ligger i linje med att hon är 
just låtskrivare.  

Det är först i hennes framförande av dikten i slutet av programmet som tittarna får höra Norlins 
egentillverkade ”textsnutt”: 
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Himlen öppnar sig över vidspänd jord 
Man känner pulsen i munnen smak av blod 
 
Borde jag stanna kvar ändå 
Det är så långt jag är så rädd att gå 
    (Norlin, 2018) 

Norlins tolkning av ”I rörelse” förmedlar en bild där ”man vaknar tidigt på morgonen, man är vaken 
tidigare än alla andra och den här dagen ska man göra någonting som man är helt livrädd för men 
man ser också fram emot det. […] Man är både rädd och förväntansfull samtidigt” (30.01–30.19). 
Den här bilden är också den bild programmet återspeglar när tittarna får se Norlin själv skapa denna 
transmediala berättelse av Boyes dikt, något som hon är nervös över, men som hon gör ändå, 
eftersom hon ser fram emot det. På samma sätt följer Norlin diktens budskap som är att man inte 
ska nöja sig med det som är, utan hela tiden sträva efter mer.   

I slutet av programmet, just efter att tittarna fått se och höra Norlin framföra sin låt avslöjar 
Lindström: ”jag måste erkänna att jag var rätt orolig för Annikas egna textrader till den här låten, 
men så här i efterhand, med facit i hand, så kan jag bara konstatera att jag älskar den” (54.47–54.58). 
Det är inte bara utvidgningen i sig som han älskar utan även hennes ”radikala idé att skriva en ny 
vers” (12.38–12.41), eftersom det visar att ”hon inte duckar för den här genikulten runt Karin Boye 
utan vågar lägga någonting till” (54.59–55.05). I avsnittet drar han paralleller till många svenska 
folkvisor som kommit till genom att ”en efter en har lagt till någonting, skrivit en vers till eller 
adderat sina egna erfarenheter” (55.10–55.18). På detta sätt påminner Lindström tittarna om att ut-
vidgning av berättelser inte är något nytt fenomen och att flera av Sveriges kulturella nationalskatter, 
framförallt de folkliga, har tillkommit på liknande sätt och att de på detta sätt ingår i en populär-
kulturell tradition. Programmets idé – att kända svenska låtskrivare och artister tonsätter svenska 
dikter – har i det här exemplet givit något mer: ”Så har då ’I rörelse’ inte bara fått en ny tonsättning 
utan också en kompletterande vers snart 80 år efter Boyes död, men med Annika Norlins erfaren-
heter” (55.19–55.32). Norlins makeover är ett exempel på ett kulturskapande som inte bara har 
pågått en lång tid utan som också ständigt pågår, speciellt inom populärkulturen där transmedialt 
berättande i form av uppföljande tv-serier, datorspel eller fanfiktioner expanderar berättelser inte 
bara för att de ska anpassas till andra mediers affordans utan även för att föra fram ett speciellt bud-
skap, exempelvis att man inte ska nöja sig med det som är utan våga sträva efter förnyelse och 
förhoppningsvis förbättring.  

AVSNITTENS LITTERATURDIDAKTISKA ANSATS 
Synliggörandet av artisternas analys- och skapandeprocesser kan ses som en del i programmets stra-
tegi att iscensätta litteraturvetenskaplig folkbildning, det vill säga dess litteraturdidaktiska ansats. 
Detta synliggörande är särskilt framträdande i den del av avsnittet som handlar om Sandéns trans-
medieringsprocess och som sätter hennes tolkning av Södergrans dikt i fokus. Under denna process 
används, i programmet, flera olika grepp som bidrar till att både bekräfta och kontextualisera 
Sandéns tolkning. Ett sådant grepp är att sekvenser med Sandén varvas med inslag där Lindström 
och Witt-Brattström delar med sig av sina tolkningar och sin kunskap om Södergran. Dessutom 
förtydligar Witt-Brattström diktens feministiska budskap och hjälper tittarna att sätta in såväl dikten 
som diktaren i den samhälleliga och kulturella kontexten. Ett andra grepp är den litteraturhistoriska 
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information som förmedlas av en berättarröst och med hjälp av olika slags arkivmaterial. Ytterligare 
ett grepp är inslag av populärmusik där valet att i bakgrunden spela Beyoncés låt med ett tydligt 
feministiskt tema, ”Run the world (girls)” (Knowles et al., 2011), bidrar till att förstärka Sandéns 
tolkning av kärntexten och hennes intention att förmedla ”en stark kvinnlig kraft” i sin omarbetning 
av Södergrans dikt (07.20–07.22).   

Genom att avsnittet visar på olika stadier i Sandéns arbetsprocess med att transmediera Södergrans 
dikt synliggörs olika aspekter av analys och tolkning. I det inledande samtalet, där Sandén och 
Lindström talar om diktens innebörd, framträder en grundläggande hermeneutisk process där en 
tolkning växer fram genom närläsning av texten i kombination med att olika kontexter – samhälle-
liga såväl som författarskapet i stort – aktiveras. I detta avsnitt tar Lindström på sig rollen att leda 
tittarna genom en del av en textanalys. Efter att han har förmedlat en tolkning av den sista strofen i 
”Dagen svalnar …” säger Lindström: ”men det [diktens budskap] uttrycks ju aldrig i dikten, vi bara 
känner det. Södergran hon liksom elegant i den sista raden blir så dubbeltydig. Det är som att hon 
outtalat bekräftar sin egen känsla och vänder sig tillbaks mot sig själv – ’du är besviken’” (18.07–
18.25). Genom att vägleda tittarna på det här sättet får de inte bara ta del av en analys utan de ges 
även insikt i hur en analysprocess går till och hur man genom analys kan tolka och förstå dikten. På 
detta sätt erbjuds tittarna ett tillfälle att lära sig att analysera dikter och programmets litteraturdi-
daktiska ansats blir tydlig. 

Varje avsnitt i programmet är uppbyggt som ett bildningsprogram, så även avsnittet där Norlin ton-
sätter Boyes ”I rörelse”. Exempel på den pedagogiska strukturen är samspelet mellan ljud, bild och 
text, vilket innebär att olika tittare, både de som är ovana diktläsare och de som är ovana läsare 
överhuvudtaget, kan ta till sig av programmet. I avsnittet används flera olika pedagogiska angrepps-
sätt för att hjälpa tittarna att ta till sig av det litteraturvetenskapliga kunskapsinnehållet. Ett exempel 
på ett sådant angreppssätt är att olika experter uttalar sig, dels om Boyes liv, erfarenheter och död, 
dels om dikten, dess uppkomst, hur den kan förstås och dess betydelse för olika läsare och i olika 
sammanhang. Förutom expertuttalanden innehåller också avsnittet sekvenser där folk i allmänhet 
gör sin röst hörd. Ett exempel på detta är att ”folk på stan” berättar vad de vet om Boye. Ett annat 
exempel är en parallell mellan dikten och raggarkulturen som lyfts fram i ett textsamtal där raggare 
analyserar och pratar om sin förståelse av dikten med Lindström i rollen som lärare som ställer frå-
gor om dikten. Ytterligare exempel på den pedagogiska strukturen är det återkommande temat, som 
presenteras som det centrala temat i dikten, att den mätta dagen aldrig är störst, det vill säga, tanken 
att man inte ska vara nöjd för då kommer man inte så långt i livet, utan det gör istället den som 
hungrar efter mer. Till detta exempel knyts ett annat pedagogiskt verktyg, nämligen användandet av 
en röd tråd, som lyfter fram en populär händelse bland allmänheten – fotbolls-VM 1994 där dikten 
användes som ett sätt att inspirera spelarna att fortsätta kämpa vidare.  

Programledarens metareflektioner genom avsnittet och hans avslutande reflektion är särskilt tydliga 
exempel på den didaktiska ansatsen. I denna avslutande reflektion förklarar han för tittarna i tv-
sofforna att det är bra att ha respekt för de stora författarna, men han påpekar också att detta kan 
vara negativt eftersom de då riskerar att placeras i finrummet och bli otillgängliga för de människor 
som behöver deras dikter:  
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Dikterna, de är berättelser, berättelser dom blir aldrig färdiga. För varje människa som 
hör eller läser dom, lägger sitt eget liv till dom, och det är så dom blir meningsfulla. 
Litteraturen, den är inte till för några få, utan för alla dom som har användning utav 
den, för alla dom som behöver den (56.44–57.07). 

På detta sätt förklarar Lindström för tittarna att processen att göra dikten till sin, att lägga till sina 
egna erfarenheter, gör att verket blir meningsfullt. Genom den här och de tidigare nämnda reflekt-
ionerna om att utvidga en text, en dikt, en berättelse, förmedlar avsnittet, genom programledaren 
Lindström, att det dels är vanligt, dels är värdefullt att göra dikter meningsfulla, att expandera be-
rättelser, att göra sina egna omarbetningar och att på så sätt inte nöja sig med det som är utan att 
sträva efter mer, att göra om, att göra nytt, att göra bättre.  

FRÅN FINRUMMET TILL VARDAGSRUMMET 
Beaktande av litteraturstudiers samhällsrelevans och mot bakgrund av de berättelser i olika text- och 
medieformat som finns omkring oss fokuserar den här artikeln på den litteraturdidaktiska ansats 
som möjliggörs i två exempel från underhållningsprogrammet Helt lyriskt. I dessa exempel har två 
dikter, ”Vierge moderne” och ”I rörelse”, omskapats av Sandén respektive Norlin. I programmet 
använder både programledaren och musikartisterna termen tonsättning för de pågående skapande-
processerna – en term som kan bidra till att tittarna förstår vad det handlar om. Analysen visar dock 
att denna term är missvisande eftersom den inte täcker in den variation som råder i de olika sätten 
att åter- och omskapa de olika dikterna i form av musiklåtar, inte heller på den förändring, förutom 
den nödvändiga anpassningen till det nya mediets affordans, som förekommer i de två exemplen. 
Genom programserien visas exempel där dikterna tonsätts med en intention att bevara diktens form 
så mycket som möjligt men ändå överföra den till ett annat medium, vilket kan ses som en avsikt att 
skapa en remake. Föremål för analysen har dock varit två processer av transmedialt berättande som 
synliggör musikartisternas tolknings- och analysprocesser när behov uppstått av att expandera dik-
ten, och att skapa en makeover.   

Analysen av de två avsnitten visar vidare hur de textuella och musikaliska val som Sandén och Norlin 
gör återspeglar dikternas centrala teman, vilket förstärker den litteraturdidaktiska ansatsen. Sandéns 
skapande av ”Jag e (Vierge moderne)” får ett modernt musikaliskt uttryck som förväntas tala till den 
moderna kvinnan av idag, vilket är en spegling av det centrala temat av den moderna jung-
frun/kvinnan i Södergrans dikt. Norlin intar samma position som diktjaget i sin tolkning av Boyes 
”I rörelse”, det vill säga, hon gör något som hon är förväntansfull inför på samma gång som hon är 
”svinrädd” för att göra det. Norlins skapandeprocess speglar diktens centrala tema, nämligen att inte 
vara nöjd med det som är utan sträva efter att nå längre, genom att inte re-presentera Boyes dikt som 
den är utan genom repetition och att lägga till en ”textsnutt”.  

Den strategi som framträder i analysen är att både Sandén och Norlin expanderar kärntexterna ge-
nom att lägga till text; Sandén genom att inkorporera en strof från Södergrans ”Dagen svalnar…” 
som blir refräng i låten och Norlin genom att skriva till en egenkomponerad vers. Dessa utvidgningar 
av kärntexterna är ett resultat av transmedialt berättande, där målet är ”world-building” (Jenkins, 
2007), att bygga ut kärnberättelsen så att det blir en ny skapelse, som kan ge en adderad för-
ståelse. I såväl Sandéns som Norlins skapandeprocesser visas tydligt hur de töjer på dikternas 
gränser och samtidigt är måna om att visa respekt för såväl dikterna och diktarna som för 
läsare som är bekanta med dessa dikter och diktare.  
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Trots att både Sandén och Norlin töjer på dikternas gränser, visar analysen att i det första avsnittet, 
där tittarna får följa Sandéns analys- och skapandeprocesser, ifrågasätts inte hennes val att utvidga 
kärntexten genom att ta in en strof från ett annat verk. Eftersom tittarna inte får se några reaktioner 
på denna utvidgning kan man inte veta om frånvaron av ifrågasättande beror på att den strofen är 
hämtad från en annan dikt av samma författare och då inte ses som så stor ändring eller om frånva-
ron av ifrågasättande ska tillskrivas de olika avsnittens funktion inom programserien. Däremot, i det 
femte avsnittet, där tittarna får följa Norlins analys- och skapandeprocesser, görs en stor poäng av 
olika reaktioner på hennes val att utvidga kärntexten och hennes val blir igenom programmet ifrå-
gasatt av såväl Lindström som av Svedjedal. I slutet av programmet presenterar dock Lindström en 
annan sida där han dels visar på att sådana utvidgningar ingår i en populärkulturell tradition, dels 
belyser vikten av att tillgängliggöra finkulturen. På detta sätt bidrar avsnittets dramaturgi till att 
skapa spänning och förstärka ifrågasättandet. 

Alla avsnitt i programserien har liknande upplägg som, trots att serien klassificeras som ett under-
hållningsprogram, är strukturerade som bildningsprogram där såväl författarna som deras dikter 
sätts in i sina historiska och kulturella kontexter och där dikterna tolkas och analyseras av program-
ledaren, experter på olika relevanta områden såsom litteraturvetenskap, litteraturförmedling och 
populärkultur samt av representanter för allmänheten, det vill säga ”folk på stan” förutom av de 
olika musikartisterna. I analysen av de två avsnitten kan man tydligt se att artisternas tolkningspro-
cesser genomsyras av dikternas centrala teman vilka sätts i fokus och förs fram som en röd tråd i 
respektive avsnitt. I det första avsnittet utgör den röda tråden en polarisering av den gamla mans-
rollen och den nya kvinnorollen. I det femte avsnittet sätts diktens centrala tema, att man inte ska 
vara nöjd utan hungra efter mer och därmed nå längre, i relation till Sveriges framgång i fotbolls-
VM 1994 där förbundskapten Svensson läste ”I rörelse” för spelarna. Genom dessa röda trådar ex-
emplifieras och tillgängliggörs dikternas centrala teman för tittarna.  

Appliceringen av Applebees (1996) begrepp knowledge-out-of-context och knowledge-in-action bi-
drar till att ytterligare belysa programmets litteraturdidaktiska ansats. Programidén – att söka bevara 
och föra vidare dikter som få läser idag genom att ge dem en ny funktion som låttexter – tar avstamp 
i lyrikens marginaliserade roll i dagens svenska samhälle. När Lindström i det inledande avsnittet 
informerar tittarna att programmet ”handlar om poesi” (01.07–01.08) förväntar han sig att ”en och 
annan blir ganska avskräckt när man hör det. Det kanske är många där hemma som tänker nä det 
här blir för mycket för mig. Ska de hålla på och traggla några gamla dikter av Ferlin å Stagnelius å 
Boye? Nä nu byter vi kanal” (01.10–01.22). Den tittarreaktion som Lindström här målar upp har 
beröringspunkter med knowledge-out-of-context där lyrik, framförallt den lyrik som beskrivs som 
”gammal”, framställs som angående någon annan, där kanoniserade poeters dikter har tjänat ut sin 
relevans och där diktläsning och/eller -tolkning likställs med att ”traggla”. Även om de analyserade 
exemplen kan stå i kontrast till den övergripande programidén, eftersom dikterna förväntas vara 
vällästa, visar vår analys hur knowledge-out-of-context kan omsättas till knowledge-in-action 
genom olika tillvägagångssätt. Ett sådant tillvägagångssätt är att dikterna genomgår en process av 
transmedialt berättande och därigenom blir aktualiserade i en ny kontext och i ett nytt medium 
riktade mot en utökad publik. Ett annat tillvägagångssätt är genom ett programformat där tv-tittare, 
vana eller ovana diktläsare, erbjuds ett pedagogiskt strukturerat underhållningsprogram där flera 
pedagogiska verktyg och de synliggjorda analys- och skapandeprocesserna används för att tillgäng-
liggöra dikterna för tittarna. På dessa sätt kan man se att i programmet som helhet och speciellt i de 
två avsnitt som analyserats används olika strategier för att hjälpa tittarna ta till sig av det litteratur-
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vetenskapliga kunskapsinnehållet och för att bilda dem i svensk lyrik och i diktanalys. På detta sätt 
inbjuds tittarna att delta i den litterära traditionen och skapa knowledge-in-action. 

Studien visar att programmet bidrar till en litteraturvetenskaplig folkbildning genom att tittare får 
ta del av ett kulturarv som förs vidare. Då dikterna blir tillgängliga för tv-tittarna genom att de re-
presenteras i musikaliska uttryck kan de i förlängningen även nå ut till andra mottagare än tv-tit-
tarna. När de transmediala produkterna, makeovers, får eget liv och sprids genom olika 
musiktjänster, även kommersiella, och genom att de spelas i radio kan till exempel Sandéns ”Jag e 
(Vierge moderne)” bli någons första kontakt med ”Vierge moderne” och Södergrans författarskap. 
På så sätt flyttas en klassisk dikt från finrummet till vardagsrummet och vidare ut därifrån. 

FRÅN VARDAGSRUMMET TILL KLASSRUMMET 
Programseriens didaktiska ansats har noterats i recensioner, såväl på kultursidor som på nöjessidor, 
som återkommande belyser dess folkbildande karaktär (Fjellborg, 2018; Irhede, 2019; Lingebrandt, 
2018; Teiffel, 2019; Wejbro, 2018). En aspekt som lyfts fram är programmets ambition att förmedla 
exempel från lyrikgenren, ”poesianalys på tv-skärmen” (Lingebrandt, 2018), och dess förmåga att 
”göra litteraturvetenskap till public service” (Liljestrand, 2018). Denna ansats kan, som studien visar, 
bidra till att programmet inte bara för vidare dikter, diktanalyser och tolkningsprocesser från fin-
rummet till vardagsrummet eller tv-rummet utan också till klassrummet där de kan fungera som ett 
led i att skapa knowledge-in-action (Applebee, 1996). I samband med att programserien sändes på 
tv var det flera poster i en Facebookgrupp för svensklärare som diskuterade och rekommenderade 
användande av programmet i skolans litteraturundervisning. Man kan också se förslag på hur 
programmet har använts i klassrummet i olika lärarbloggar. I ett exempel beskriver Hanna Sundin: 
”SVT gav mig ett perfekt verktyg – deras nya satsning Helt Lyriskt där svenska artister tolkar svensk 
poesi” (2019, 8 maj). Hon använde de två avsnitt som analyserats i den här studien för att arbeta 
med modernismen och belysa hur ”kvinnor tar större plats i samhället” (2019, 8 maj) och anser att 
Helt lyriskt är ”lätt att följa – bra för en klassrumssituation med andra ord!” (2019, 8 maj). Ett annat 
exempel på hur Helt lyriskt använts i klassrummet kommer från webbsidan Poetry for a Sustainable 
Future där man kan läsa: ”Genom Helt lyriskt kan spännande möten mellan elever, poeter och artis-
ter uppstå” (2019, 3 januari). Således fungerar programmet både som material och inspiration för 
litteraturundervisning och ses som en källa för inspiration till såväl läsning och tolkning av dikter 
som till att skapa egna dikter (2019, 3 januari). På detta sätt kan programmet vara med och bidra till 
dynamiska och föränderliga traditioner som är framåtblickande och därmed bidra till att elever blir 
aktiva deltagare i traditionen: ”Such participation is a necessary step in transforming knowledge-
out-of-context into knowledge-in-action” (Applebee, 1996, s. 127). Därigenom blir programmets 
litteraturdidaktiska ansats också en litteraturdidaktisk insats.  
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Promoting EFL literacy through shared 
and individual classroom reading 
experiences of literature 

Ion Drew 

ABSTRACT  

I denna artikel undersöks hur gemensam och individuell litteraturupplevelse i klassrumet kan hjälpa 
elever i låg-, mellan- och högstadiet att utveckla sin engelska literacy, det vill säga sin förmåga att 
läsa och skriva på engelska. Det finns belägg för att elever på dessa nivåer får för få meningsfyllda 
läsupplevelser på engelska. I artikeln redovisas forskning som visar vikten av gemensam läsning, i 
form av lärares högläsning och Readers Theatre, en gruppaktivitet med högläsning. Forskning om 
individuell läsning, speciellt nyttan av extensiv läsning, som till exempel läsning av stora mängder 
självvalda texter, diskuteras. Det riktas speciell uppmärksamhet mot två undervisningsvarianter i 
literacy, The Early Years Literacy Program och Reading and Writing Workshops, som båda 
inkorporerar gemensamma och individuella upplevelser i sin praktik. Forskningen om dessa 
metoder i engelskundervisning är begränsad. Trots metodernas uppenbara nytta för utveckling av 
engelskspråklig literacy, kan ingen av ansatserna betraktas som ledande. Det finns starka argument 
för att en kombination av gemensam och individuell läsning borde ges en mer framträdande roll i 
engelsk klassrumsundervisning. 
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INTRODUCTION 
The aim of this paper is to explore the role and importance of shared and individual experiences of 
reading literature for English foreign language (EFL) pupils in the process of their literacy develop-
ment. The target group is particularly those in primary and lower secondary school (aged 
approximately six to 16). Although the focus is on EFL pupils, the experiences in question originate 
in first language (L1) educational contexts. Where appropriate, reference is thus made to these con-
texts, for example to relevant research and when outlining principles of approaches and/or practices.  

Studies have shown that much EFL teaching in Scandinavian schools is limited in its classroom input 
of the target language (Charboneau, 2012; Hellekjær, 2007; Henry, 2013; Henry, 2014). EFL teaching 
in Norway, for example, has traditionally been heavily dependent on textbooks as the source of tex-
tual input (Charboneau, 2012; Hellekjær, 2007). The texts pupils are exposed to have thus been 
chosen by the textbook writers and are generally short in length, thus typical for intensive reading, 
with a focus on form (Day & Bamford, 1998). Hellekjær’s (2005) research showed that a high pro-
portion of Norwegian students entering higher education were lacking in adequate reading skills 
and proficiency to cope with the demands of reading English texts at that level, arguing that this was 
a consequence of limited reading input of English in school. In a study of English in grades 6 to 9 in 
neighbouring Sweden (Henry, 2014), many Swedish pupils claimed to learn more English outside 
than inside the classroom. Classrooms were characterised by a lack of English input (Henry, 2014), 
and pupils struggled to be motivated for English lessons because they lacked the authenticity and 
amount of input that characterised their out-of-school exposure to English, also known as extramu-
ral English (Sundqvist & Sylvén, 2016). Examples of extramural English were watching films and TV 
series, playing video/digital games, and surfing English-language websites on the Internet. The ques-
tion in the present context is whether shared and individual reading experiences of literature in 
school is one way of providing substantial and meaningful classroom input in English to create a 
stimulating and educational language-rich environment that can enhance EFL pupils’ growth in lan-
guage and literacy.  

The research questions addressed in the paper are: 

• What are the benefits of shared and individual classroom reading experiences for EFL 
pupils’ literacy development? 

• What challenges do these experiences involve for teachers? 

Some clarification of key terminology is necessary. First, although many kinds of literacy have 
emerged in recent times (Holme, 2004), for example computer literacy and banking literacy, literacy 
in the present context refers in the traditional sense to the ability to read and write. However, oral 
language has a close relationship to written language and stimulates its development (Mercer, 2004). 
Children develop language and literacy through, for example, listening to others, play, exploratory 
talk, classroom discussions, and dinner-time conversations with adults. Second, literature hereby 
refers in a broad sense to texts, both fiction and non-fiction, that are appropriate for pupils to read 
in terms of level of difficulty and interest at any given stage of their literacy development in school. 
This definition also incorporates works of literature. Third, shared reading experiences refer to a 
text being read aloud by one person or more to at least one other person, also including smaller and 
larger groups of people. Finally, individual reading experiences are considered as those whereby one 
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person reads a text independently and silently with a focus on its meaning as opposed to its form 
(Krashen, 1984), also classified as extensive reading (Day & Bamford, 1998; Grabe, 2009). 

One pre-supposition in the present context is that school plays an important role in pupils’ literacy 
development and that multiple experiences of individual and shared reading experiences will con-
tribute to that development. Another pre-supposition is that societies generally value high levels of 
literacy among their citizens and therefore invest in schools to produce future citizens who are well-
educated, literate, and who thereby possess a sufficiently high level of reading and writing that they 
can pursue their chosen career paths (Holme, 2004). The concept of human capital is closely linked 
to a country’s socio-economic development and literacy education plays an important role in this 
context. Through human capital, countries invest in their population “in order to make them more 
skilled and more productive” (Holme, 2004, p. 12).  

Thus, literacy plays an important role in society. The members of a society are generally confronted 
on a daily basis with large amounts of the printed word in many different forms and contexts, for 
example on social media, in instruction booklets for electrical appliances, and on the Internet. School 
plays an important role in equipping the future citizens of a society with the tools necessary to cope 
with the multiple literacy demands placed on them. Proficiency in the English language, both oral 
and written, is highly valued in a world where English is a lingua franca. It is important for societies, 
for example in Scandinavian countries, that its citizens have a high level of proficiency in English, 
whether they are, for example, in business, commerce, medicine, or academia.   

THEORETICAL PERSPECTIVES 
Shared reading experiences are supported by sociocultural theory (Vygotsky, 1978). Vygotsky 
emphasised that social interaction plays a fundamental role in cognitive and language development. 
The development of higher mental processes in individuals originates in social processes. More 
knowledgeable others help individuals to develop within their zone of proximal development 
(Vygotsky, 1978), namely what they are unable to achieve on their own but can achieve with the 
guidance of a more knowledgeable person. A common term for this guidance is scaffolding (Mercer, 
2004). When an adult or teacher reads aloud to children, for example, the act of reading takes place 
in a social context and the reader can interact with the listeners to help them understand the text 
and monitor comprehension. Vygotsky argued that learning takes place on two levels: firstly, on the 
social (interpsychological) level through interaction with others, and secondly when integrated on 
the individual (intrapsychological) level.   

In terms of individual reading experiences, Krashen’s (1982; 1984) language acquisition theory is 
relevant, especially his acquisition-learning hypothesis, input hypothesis, and affective filter hypoth-
esis. The acquisition-learning distinction is arguably the most fundamental hypothesis in the theory. 
Language acquisition, a subconscious process, is contrasted with language learning, a conscious pro-
cess (Krashen, 1982). Language acquisition is considered much more important than language 
learning. Through extensive reading, readers acquire vocabulary and forms of the language subcon-
sciously by focusing on the meaning of texts rather than their form (Krashen, 1984). They do this 
when input is comprehensible to them, that is at a level that they can understand (the input hypoth-
esis). In order to acquire language successfully, learners need to have a low affective filter (the 
affective filter hypothesis), namely they need to have a high level of motivation, be self-confident, 
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and not  feel anxious (Krashen, 1982). When learners can choose to read books in which they are 
interested and which are at their level of ability, their motivation will increase and their self-confi-
dence will grow as they read more. They will become more proficient in the language and are not 
likely to feel anxious when experiencing reading in this way. 

Krashen’s input hypothesis is linked to the notion of whole language, which refers to the reading of 
whole texts with a focus on their meaning rather than details of form (Krashen, 1999). The different 
reading experiences addressed in this paper all relate to the reading of whole texts. Another perspec-
tive of whole language is that it is the integration of oral and written language, which is relevant, for 
example, to reading a text aloud and Readers Theatre (addressed later in the paper). As argued by 
Cambourne and Turbill (1987, p. 35):  

Although teachers often deal with talking, listening, reading and writing as separate components of lan-
guage, this separation in effect is quite artificial. To facilitate the learning environment in the classroom 
teachers need to understand the strong relationships between the four language components.  

The theoretical basis for the article is thus a combination of sociocultural theory (in relation to 
shared reading experiences) and Krashen’s language acquisition theory (in relation to individual 
reading experiences). 

OUTLINE OF THE LITERATURE FOCUS IN THE 
ARTICLE  
Initial reference is made to shared reading experiences involving reading aloud, followed by individ-
ual reading experiences involving individual silent reading, and finally approaches that incorporate 
both. Shared reading is approached initially by discussing the role and importance of the ritual of 
storytime, namely when parents read aloud to children in the pre-school years (Barton, 2007). Read-
ing aloud as a shared reading experience is subsequently addressed in a school context through 
teachers reading aloud to pupils (Barrs, 2004). Moving from individual reading aloud to group read-
ing aloud, the focus turns to Readers Theatre (Black & Stave, 2007), a dynamic group-centred 
approach to working with texts in school. The principles behind Readers Theatre (RT) are outlined 
through reference to key scholars within the field and reference is made to relevant research on its 
cognitive and affective benefits, both in L1 contexts and among EFL learners, in addition to chal-
lenges of implementing RT as a classroom method. With respect to RT in EFL contexts, reference is 
made to several of the limited studies that have been conducted. 

Subsequently, individual reading experiences are introduced by discussing the concept of extensive 
reading, namely individuals reading large quantities of texts out of interest and for pleasure (Day & 
Bamford, 1998; Grabe, 2009). The works of Day and Bamford (1998) and Grabe (2009) are consid-
ered as key works within the field of second language (L2) reading. Research is reviewed on the 
benefits of individual extensive reading, in addition to the challenges of implementing extensive 
reading in the classroom, with reference to some of the seminal scholars in this field.  

Finally, in the section entitled Approaches that incorporate both shared and individual reading expe-
riences, attention turns to The Early Years Literacy Programme (EYLP) (Hill & Crevola, 1999) and 
Reading and Writing Workshops (Atwell, 1998), which both incorporate shared and individual 
reading practices as standard in their approaches and are therefore given special attention in the 
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paper. Literature has been chosen that outlines the principles underlying each approach and relevant 
research on these approaches is reviewed. Research among EFL learners within these approaches is 
limited, with reference to these few studies. 

None of the shared and individual reading experiences addressed in the paper can be considered as 
mainstream school practices. The discussion therefore raises the issue of whether these experiences 
should receive a more prominent place in EFL pupils’ literacy development in school. 

SHARED READING EXPERIENCES 

Reading aloud 
For many children around the world, their first introduction to literature is through the ritual of 
storytime, when a parent or older sibling reads a book aloud to them, usually at bedtime (Barton, 
2007). Storytime links oral and written language, thus representing an early encounter with literacy 
for children. The young child will gradually become more familiar with story grammar, that is how 
stories unfold, while at the same time developing language and vocabulary. Initially, the child is likely 
to be relatively passive and listens, but gradually interacts more over the text with the reader. The 
quality of interaction, for example the way the adult draws the child into the story by asking different 
types of questions and making the child relate the story to its own world of experience, is considered 
extremely important (Barton, 2007). Reading aloud is thus an example of how language develops in 
social interaction (Vygotsky, 1978). The child gradually takes more initiative and becomes more 
active until ultimately the role of the adult diminishes and the child becomes independent of the 
adult and is able to read on its own. In this way, the original shared reading ritual, one that usually 
lasts months or years, eventually leads to one where the child partakes in individual silent reading. 

The act of reading literature aloud, however, and its significance for literacy development, is not only 
restricted to adults reading to young children in the home or in pre-schools. It can also play an 
important role in literacy development in school with pupils of different ages (Barrs, 2004). How-
ever, educators may need to be reminded of its potential value in school (Allen, 2000). As 
Wadsworth (2008, p. 1) puts it:  

We must constantly remind ourselves that read alouds are an irresistible invitation to welcome children 
into the exciting world of literacy. Read alouds are powerful because they serve so many instructional 
purposes—to motivate, encourage, excite, build background, develop comprehension, assist children in 
making connections, and serve as a model of what fluent reading sounds like. 

However, the challenge for teachers is to make reading aloud in class as effective as possible (Drew 
& Sørheim, 2016). Firstly, it is important that teachers familiarise themselves in advance with the 
text they are to read aloud, especially by first reading it silently, but also by practising reading it aloud 
to themselves. In addition, according to Drew and Sørheim (2016, p. 86): 

Effective reading aloud involves varying the speed, volume and tone of voice: some passages are best read 
slowly and softly and others more rapidly and excitedly. Change in speed, as well as volume and tone, creates 
variation and makes the text more exciting to listen to. So does pausing in appropriate places […] The effect 
is increased, and a sense of anticipation created, if the reader maintains eye contact with the listeners and 
uses body language where appropriate.   
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Some teachers may find reading aloud challenging because of a lack of confidence in their reading 
aloud skills, especially non-native speakers of the language, an issue raised by Day and Bamford 
(1998, p. 131):  

A less than perfect command of the second language or a less than skilled ability to read aloud should not 
deter teachers […] Teachers – perhaps especially non-native-speaking teachers – who get into the habit of 
reading to their class act as role models for their students by sharing their love of reading. 

Thus, the benefits of reading aloud to pupils should outweigh any self-consciousness or anxiety 
teachers may have about practising it. 

 Reading a text aloud to a class provides the teacher with the opportunity to interact with the pupils 
during the process of reading, namely before, during and after the reading (Drew & Sørheim, 2016). 
The teacher may ask pre-reading questions, for example what the pupils anticipate will happen by 
looking at the front cover of a book, the blurb on the back, or the table of contents. The teacher may 
stop after certain chapters or passages and ask pupils to predict will happen next. For post-reading, 
pupils may reflect on what has been read, create alternative endings, or role-play scenes from the 
text. 

When practised in schools, reading aloud has predominantly been carried out in primary school 
(Albright & Ariail, 2005). In an intervention study of one semester among EFL pupils aged 7 to 12 
in Columbia (Cerόn, 2014), read-aloud sessions were audio-recorded and pupils were interviewed 
about how they experienced the sessions. The study showed that the pupils developed their speaking 
skills, vocabulary, reading comprehension, reading strategies, story schemata, and critical thinking 
skills. In another study, Sheger and Renandya (2009) explored a reading aloud session in detail in a 
primary EFL classroom in Singapore. During the reading, the teacher asked predictive questions, 
which aroused the pupils’ curiosity and interest. When the reading was finished, the teacher asked 
global questions, for example what values the pupils had learned. The teacher was able to monitor 
comprehension, make inter-textual connections, and link the text to the pupils’ personal lives. It 
helped the pupils to appreciate the joy of reading, to comprehend more, and it promoted individual 
reading. The motivation to read independently as a consequence of being read aloud to by the 
teacher is also stressed by Krashen (2004). Reading greater amounts in itself promotes literacy 
development. 

Older pupils can also benefit from being read aloud to as much as their younger peers. The teacher 
reading aloud was considered a highly influential practice in the teaching of literature and writing 
in a study reported by Barrs (2004), in which the teachers believed in “the value of continuing to 
read aloud to older children and regarded this as an important way in which they could bring texts 
alive for them and engage them with literature” (Barrs, 2004, p. 275). Atwell (1998, p. 144) notes 
how she abandoned her initial scepticism to reading aloud to older children:  

For a long time I thought of reading aloud as something teachers in the elementary grades did to entertain 
young children. But from my students’ responses to texts I read aloud […] I learned this wasn’t at all true. 
Everyone is enthralled by a good read-aloud. Hearing literature brings it to life and fills the classroom with 
an author’s language. 
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Reading aloud to older learners exposes them to books, genres, authors, encourages them to read 
individually, helps develop their language and vocabulary, and increases their fluency. Anderson, 
Hiebert, Scott and Wilkinson (1985, p. 23) go as far as to say that reading aloud is “the single most 
important activity for building the knowledge required for eventual success in reading.” 

Readers Theatre 
Thus far reading aloud has been referred to as a shared activity in which one person reads aloud to 
another or others. Pupils in this context have essentially been listeners. However, reading aloud can 
also be practised when a group reads aloud a text. The best-known form of group reading aloud is 
Readers Theatre (RT), which has been practised for centuries (Coger & White, 1967). Black and 
Stave (2007, p. 3) characterise RT as “an interpretive reading activity in which readers bring charac-
ters, story, and even content area or textbook material to life through their voices, actions and 
words.” In RT, pupils adopt an active role as readers of a text, at the same time maintaining their 
role as listeners when being read to.  

In RT, a story, factual text, extract from a work of literature, or basically any kind of text, is divided 
into small segments which the readers in the group take it in turns to read aloud. An essential feature 
of RT is that the text is always visible. When practised by pupils in schools, the audience would 
usually be peers and the teacher(s).  

There are different models of RT. Shepard (2004) makes the distinction between the traditional and 
developed models. In the traditional model, the readers (narrators) are generally static, for example 
in a semi-circle. In the developed model the narrators are static, while those who read the roles of 
characters are mobile (Drew & Pedersen, 2012).  

Pupils in a class are typically divided into groups, each working with a different text. Each group 
would rehearse its text before performing it to the other groups (Drew & Pedersen, 2012). Groups 
of pupils in a primary classroom may be working with, for example, RT-adapted fairy tales, which 
they would perform to each other after rehearsals. Groups of pupils in a lower secondary classroom 
may be working on RT-adapted stories by Shepard (2005), such as Roald Dahl’s Mr Twit’s Revenge, 
Carol Farley’s Mr. Bim’s Bamboo, and Nancy Farmer’s Tapiwa’s Uncle. The pupils in these class-
rooms would experience a language-rich and content-rich learning environment through their 
encounter with multiple texts (Drew & Pedersen, 2012). Trousedale and Harris (1993, p. 206) argue 
that: “Through the group interpretation of literature, many students who have not been drawn into 
full participation in the literary community of the classroom are provided with the means of becom-
ing part of it.”  

RT thus constitutes a shared reading activity in different senses. First, a group shares the experience 
of working with the same text. Second, groups share their texts with other groups. Pupils thus be-
come both performers and listeners. This happens in a context where the group dynamic is a central 
feature. Pupils feel that they are each contributing their part to the group effort and that they are 
involved in a collective shared experience that helps them to develop interpersonal, social, and col-
laborative skills (Black & Stave, 2007). Through their collective efforts, “their confidence grows, they 
begin to see themselves as part of a successful project, and they gain a sense of pride and satisfaction” 
(Black & Stave, 2007, p. 14). Rinehart (1999) experienced that pupils enjoyed being involved to-
gether, listening to others, and performing themselves. Those who had avoided other reading tasks 
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did not avoid RT. In fact, several studies have found that RT appeals especially to struggling readers, 
who feel less anxious in the group context, and that these pupils are the ones who arguably benefit 
the most from it (Chan & Chan, 2009; Drew & Pedersen, 2010; Rinehart, 1999). In the study by 
Uthman (2002), children who were initially anxious became “so willing to help each other during 
rehearsals that they lost much of their anxiety about reading out aloud” (Uthman, 2002, p. 56). Drew 
and Pedersen (2010) found that a group of struggling lower secondary EFL learners who worked 
intensively with a RT adaptation of the fairy tale Rumpelstiltskin, gradually became more and more 
at ease with their reading. One pupil who had initially been the most reluctant to read aloud ulti-
mately became the most active and leading participant in the group.  

Pupils in L1 contexts, especially at the primary level have benefitted both cognitively and affectively 
from RT participation. Studies have shown that pupils improve reading fluency (Martinez, Roser & 
Strecker, 1999; Tyler & Charard, 2000), accuracy (Millin & Rinehart, 1999; Samuels, 1997), and read-
ing comprehension (Martinez et al., 1999). Pupils acquire more positive attitudes to reading aloud, 
and reading in general, and increase their confidence to read aloud (Millin & Rinehart, 1999; 
Uthman, 2002).  

Similar results have been found in studies on RT in EFL contexts. For example, Myrset (2014) found 
that 6th grade EFL pupils in Norway improved their reading fluency, word recognition and pronun-
ciation when working with RT scripts. By audio-recording both rehearsals and performances, 
Myrset was able to measure and quantify progress in terms of fluency and accuracy of reading. 
Adopting the same approach as Myrset, but with older EFL learners in Norway, Næss (2016) rec-
orded similar gains in accuracy and fluency. In the studies by both Myrset and Næss, the participants 
worked with pre-written RT scripts, but also created their own scripts, thus making the link from 
reading to writing (Krashen, 1984).   

Affective gains were recorded among lower secondary EFL pupils in studies by Drew and Pedersen 
(2010; 2012). Pupils increased their confidence and became more positive to reading aloud and read-
ing in general. In a study by Drew and Pedersen (2012), pupils became so engaged in preparing their 
RT scripts that almost all of them were willing to stay behind after school for extra practice with the 
teacher prior to performance.  

Although RT has numerous benefits, there are practical and logistical challenges (Drew, 2018). For 
example, it is important that teachers choose appropriate texts, both in terms of interest and level of 
difficulty. In some cases, teachers may have to adapt texts into RT form, which may be time-con-
suming. There are also physical challenges of finding rooms/spaces where different groups can 
practise texts without disturbing each other and revealing the content of their texts before perfor-
mance. Because of these different locations, the teacher will physically be on the move from one 
group to another and will need to decide whether some groups will need more of his/her attention 
during rehearsals than others. 

INDIVIDUAL READING EXPERIENCES  
This section concerns the role and importance of individual reading for the development of literacy. 
In this context, individual reading refers to pupils reading extensively large numbers of books and 
other longer texts which they themselves have chosen to read independently and silently with a focus 
on meaning (Day & Bamford, 1998).  
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Through extensive reading, scholars have argued, pupils develop their language, vocabulary, and 
writing skills (Barrs, 2004; Day & Bamford, 1998; Grabe, 2009; Krashen, 2004), supported by 
research on the benefits of extensive reading programmes, both on written and oral language skills 
(for example, Elley & Mangubai, 1983; Elley, 1991; Grabe, 2009). When pupils are able to choose 
what to read on the basis of their interests, a further outcome, in addition to benefitting their oral 
language and literacy skills, is increased motivation to read, thus creating a positive cycle of reading 
leading to increased amounts of reading (Day & Bamford, 1998; Grabe, 2009; Krashen, 2004).  

One of the strongest advocates of extensive reading for decades has been Krashen (1984; 1992; 2004): 
“Reading is the only way, the only way we become good readers, develop a good writing style, an 
adequate vocabulary, advanced grammatical competence, and the only way we become good 
spellers” (Krashen, 2004, p. 37). Scholars such as Krashen (1992; 2004) and Grabe (2009) refer to the 
overwhelming evidence of extensive reading on numerous aspects of literacy, including vocabulary, 
grammatical competence, reading comprehension, and writing style. 

In spite of the evidence showing clear benefits of extensive reading, Grabe (2009) reports on rela-
tively few schools and teachers practising it. In order for pupils to read literature extensively that 
interests them and at their level of reading proficiency, schools face the challenge of investing in 
large numbers of books to ensure their easy availability. Furthermore, teachers may be reluctant to 
assign time for extensive reading in classrooms when faced with a limited number of lessons at their 
disposal. They may also be reluctant because of the relatively passive role they assume when a class 
of pupils are all reading silently during a lesson. As Dean (2003, p. 33) puts it: “Silent reading is 
probably the least accountable activity that an English teacher can conduct.”  

Nevertheless, the degree to which a teacher is active or passive is no indication of what or how much 
pupils are learning. For Atwell (1998, p. 34), there was no doubt about prioritising silent reading in 
class: 

My students taught me that they loved to read. They showed me that in-school reading, like in-school 
writing, could actually do something for them; that the ability to read for pleasure and personal meaning, 
like writing ability, is not a gift or talent. It comes with the ability to choose, books to choose among, time 
to read, and a teacher who is a reader. Finally, I learned that selecting one’s own books and reading them in 
school is not a luxury. It is the wellspring of student literacy and literary appreciation.  

APPROACHES THAT INCORPORATE BOTH SHARED 
AND INDIVIDUAL READING EXPERIENCES 

The Early Years Literacy Programme 
One literacy-oriented programme that incorporates opportunities for shared and individual reading 
experiences is the Early Years Literacy Programme (Hill & Crevola, 1999), designed in Australia to 
promote literacy at the primary school level. Although created for learners in an L1 setting, the pro-
gramme has successfully been adapted to L2 educational contexts (Drew, 2009; Charboneau, 2016). 
Reading large numbers of books, both in groups and individually, is a central feature of the pro-
gramme. The Wings series of graded readers, comprising 26 ability levels with 10-15 books in each 
level, is the basis for the reading in groups.  
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Classrooms in the programme are organised in the form of learning centres, including a reading 
centre, a writing centre, and a teacher centre (Drew, 2009). Pupils are placed in homogeneous groups 
based on their reading level at any given time and rotate from one learning centre to another during 
a typical lesson, spending about 10-15 minutes at each. The teacher centre is where they experience 
shared reading in each lesson, sharing their reading with each other and the teacher. The pupils in 
each group read the same book from the Wings series at any given time before moving on to another 
book at the same level or progressing to books at the next level. At the teacher centre, the pupils take 
it in turns to read aloud parts of the book to the teacher, who monitors their reading fluency and 
accuracy, as well as checking comprehension. In this way, the teacher pays attention to each pupil’s 
reading in each lesson. 

The EYLP also incorporates time and opportunities for silent individual reading as a standard key 
practice (Drew, 2009; Charboneau, 2016). Pupils are given the opportunity to read self-chosen books 
at the reading centre for 10 to 15 minutes in each session. School libraries are expected to be well-
stocked with books that pupils can borrow for individual reading (Drew, 2009). While the graded 
readers are read on the basis of the pupils’ reading ability at any given stage of their development 
within the programme, and not because the pupils have chosen them, the reading learning centre 
provides them with the opportunity to choose books to read out of interest. The combination of the 
graded readers and multiple self-chosen books results in pupils in the programme reading a plethora 
of books.  

Research on the EYLP in its country of origin, Australia, has shown that the programme is highly 
beneficial for pupils’ literacy development (Hill & Crevola, 1999). Impressed by its results in 
Australia, a limited number of schools have adapted the approach in both L1 and EFL lessons in 
Norway. For example, in a case study of a 5th grade class using the EYLP in English lessons in a 
Norwegian school (Charboneau, 2016), the teacher commented that her pupils had become more 
accurate and fluent readers and that their reading comprehension and word recognition skills had 
improved. They had also become more confident readers. The teacher highlighted the fact that the 
pupils were especially enthusiastic and engaged at the teacher station, where each pupil had to read 
and participate and “the teacher was able to draw everyone into the conversation” (Charboneau, 
2016, p. 344). In another study (Drew, 2009), the language skills of 57 3rd and 4th grade pupils in an 
EYLP school were compared with 58  peers in two control schools using Cambridge Young Learners 
Starters tests. The pupils were tested in different skills (listening, reading/writing and oral skills) on 
two occasions over a period of three semesters to monitor their progress. The pupils in the EYLP 
school made greater progress in all three tests than those in the control schools.  

Finally, some studies have focussed specifically on gains in writing by pupils in the EYLP. In a lon-
gitudinal study of pupils’ EFL writing from 4th to 6th grade, Drew (2010, p. 220) found that the pupils’ 
writing was “in many respects mirrored in the written language of the books that functioned as their 
main source of written language input”. In another study, Larsen (2016) compared the fluency and 
grammatical and lexical complexity in the writing of 43 7th grade EFL pupils in an EYLP school with 
43 pupils in two control schools. All the pupils in the study were given the same timed writing task. 
The EYLP pupils scored higher than those in the control groups in all measures of fluency (for 
example, word count and T-unit length) and all measures of complexity (for example, ratio of sub-
ordinate clauses, higher degree of noun phrase modification, and more verb, noun and adjective 
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types). The superior writing results of the EYLP pupils were attributed to the greater amount of 
reading they had undertaken.   

Although the number of schools implementing the EYLP in EFL contexts is on the increase, this 
number is relatively small (Charboneau, 2016). Implementing the EYLP requires considerable com-
mitment on the part of schools and teachers and teachers who are well-versed in how the model 
works from a practical, organisational, and educational point of view.  It also requires schools to 
invest in large numbers of classroom sets of graded readers and other books. 

Reading and Writing Workshops 
Another literacy-oriented programme in which shared and individual reading experiences play an 
integral role, in this case among lower secondary school pupils, is Reading and Writing Workshops 
(Graves, 1991). A Reading and Writing Workshop is a structured and organised approach to literacy 
development that has primarily been employed in English L1 schools in the US (Atwell, 1998). Four 
basic principles of the workshop are pupils’ self-choice of reading materials, sharing reading with 
others (especially peers and the teacher), self-choice of writing assignments, and sharing writing with 
others (Graves, 1991).  

One of the leading proponents of Reading and Writing Workshops is Atwell (1998), who decided to 
break totally with traditional mainstream teaching practices, which she considered did not help 
individual pupils fulfil their potential. This break happened when Atwell encountered a junior high 
school male pupil who could barely read and write. After finding out that the boy’s main interest 
was the sea, she acquired a number of books for him about the sea, including Kon-Tiki and Survive 
the Savage Sea. The boy initially struggled to read the books, but persisted: “All that fall and winter 
he took my breath away as I watched him break through to meaning and teach himself to read – as 
he moved his finger and lips, tracing each word, then finally abandoned pointing when it got in the 
way of his sheer pleasure in the stories” (Atwell, 1998, p. 7). The content of his writing was also about 
the sea. By the end of the school year the boy had made considerable progress with both his reading 
and writing, an experience that motivated Atwell to adopt the approach with all of her pupils.  

Typical workshop sessions, as practised by Atwell, are organised in different units of varying lengths 
of time. Pupils are provided with time for independent reading and writing, but also the opportunity 
to share their reading and writing with others by informing their peers about what they are reading 
and writing, thus integrating written and oral language (Cambourne & Turbill, 1987). However, an 
integral part of each 90-minute workshop session also involves two shared reading aloud experiences 
involving the teacher and the whole class. The first, usually the initial activity and lasting about five 
minutes, is the teacher reading aloud a poem and discussing it with the class. The second, which 
usually takes place towards the end of a session and lasts about 10 minutes, is the teacher reading 
aloud from a book or short story. These shared whole-class reading aloud experiences both increase 
pupils’ familiarisation and awareness of different forms of literature and inspire them to read 
individually (Atwell, 1998).  

The Reading and Writing Workshops provide pupils with long sessions of silent individual reading 
as an integral part of their organisation. The classrooms themselves, in addition to the school librar-
ies, contain shelves full of different titles (Atwell, 1998). An extremely important principle is that 
pupils choose what to read. In addition to a standard individual reading slot of approximately 20 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E   
Ion Drew 

1 7 8     2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2  

minutes in each workshop session, pupils continue reading their books at home for 30 minutes each 
evening as homework. They write reading journals to the teacher about what they are reading and 
receive written comments from the teacher about their journal entries. They keep records of their 
reading and sometimes have individual conferences with the teacher about their reading. Moreover, 
the teacher holds regular mini-lessons in four broad categories: 

1. Procedures, rules and routines for workshops 

2. Issues of literary craft 

3. Issues of written conventions 

4. Strategies of good readers 

In the Issues of literary craft and Strategies of good readers mini-lessons, the teacher may address 
topics such as genres, authors’ styles and techniques, individual authors, literary works, schema the-
ory and reading processes, and strategies for fluent reading (Atwell, 1998).  

Atwell (1998) willingly shares her reading territories with her pupils, namely her favourite books, 
genres, and authors. She expects her pupils to define their reading territories and share them with 
others. A typical pupil in her class reads and records approximately 25-30 texts in different genres 
in a junior high school year. One pupil’s list of 28 texts included Harper Lee’s To Kill a Mocking Bird, 
Alice Hoffman’s Practical Magic, Jostein Gaarder’s Sophie’s World, Joan Brady’s God on a Harley, 
and Anne Tyler’s Searching for Caleb (Atwell, 1998). Inspired by their reading and that of their peers 
and the teacher, pupils write texts in different genres throughout the year and keep records of the 
texts they have written. 

The only known study where the main principles of Reading and Writing Workshops have been 
adapted to an EFL context is by Vatnaland (2016), spanning a whole school year in an 8th grade EFL 
class in Norway. The pupils had access to a wide range of books both in class and in the school 
library. They were able to choose what to read and also what to write. They shared their reading and 
writing with each other and the teacher. As with Atwell (1998), they received instruction on aspects 
of reading and writing through mini-lessons, for example on how to become more fluent readers 
and strategies they could use while reading. The study showed that the pupils’ reading and writing 
improved considerably during the year, their attitudes towards reading became more positive, and 
their motivation to read increased. In their reading journals, they were able to reflect more and more 
on the content of their reading.  The pupils especially appreciated the different way lessons were 
organised from what they were used to and that they were able to choose what to read and write.   

As with the EYLP, those implementing Reading and Writing Workshops face practical and financial 
challenges. Teachers need to be committed to the model, as was Atwell (1998), to be familiar with 
how it works, and need to organise lessons and classrooms according to the model’s principles. 
Schools also need to be willing to invest in large numbers of books for classroom and school libraries. 

DISCUSSION 
The aim of this paper has been to explore the role and importance of shared and individual reading 
experiences in EFL learners’ literacy development. Shared reading experiences benefit EFL learners’ 
literacy development in multiple ways, both cognitively and affectively. Texts come alive when they 
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are read aloud to learners, who develop their story grammar, comprehension, vocabulary, and crit-
ical thinking skills (Céron, 2014). Being read aloud to is a powerful motivator to read individually 
(Krashen, 2004). When participating in Readers Theatre, pupils are at times both listeners and read-
ers. RT helps them to become more fluent and accurate readers (Myrset, 2014; Næss, 2016). When 
given the task of creating their own texts, RT helps pupils to develop their writing (Myrset, 2014). 
Moreover, RT increases pupils’ self-confidence and motivation to read (Drew & Pedersen, 2010; 
2012), which are important for successful language acquisition (Krashen, 1982). The benefits of 
reading aloud and RT arguably outweigh the challenges involved for teachers, such as familiarising 
themselves with a text to read aloud, or the physical and logistical challenges of practising RT in 
class. 

Individual reading also benefits EFL learners in multiple ways, both cognitively and affectively. 
Through large amounts of extensive reading of literature in which they are interested, learners be-
come more fluent readers, while also acquiring vocabulary, grammar, and formal aspects of the 
language through their reading (Day & Bamford, 1998; Krashen, 2004). What they gain through 
reading is reflected in the improved quality of their writing (Krashen, 1984). Their motivation to 
read increases through being able to choose what to read (Grabe, 2009). Their literacy is enhanced 
by reading more and more. As with shared reading experiences, the benefits of individual extensive 
reading seem to outweigh the challenges involved, for example the cost of investing in large numbers 
of books.  

Although the shared and individual reading practices addressed in this paper have existed for hun-
dreds of years, they seem just as relevant today. In fact, in the digital era where children and teenagers 
spend a great deal of time in front of computer screens reading digital texts, especially hypertext 
(Kern, 2015), these practices may be more important than ever. Of course, whole books can now be 
read digitally, so there need not be a conflict between reading and digital technology per se. However, 
the Internet is nowadays a major source of reading (Kern, 2015), and reading hypertext on the 
Internet is not the same as reading the types of literature discussed above. There therefore seems to 
be a case for providing EFL pupils with the opportunity to experience shared and individual experi-
ences of literature. A balance needs to be found between, for example, the often excessive time spent 
on using textbooks in EFL lessons (Charboneau, 2012; Hellekjær, 2007), and time for the shared and 
individual reading experiences in focus here. These shared and individual reading experiences in 
EFL classrooms create increased target language input, which has been found lacking, for example, 
in the Swedish classrooms of Henry’s (2014) study. Through shared and individual reading experi-
ences, EFL learners will be exposed to a great deal of literature and be part of a literary tradition that 
has lasted for centuries, and which they will hopefully carry on.  

The logical relationship between shared and individual reading is that shared reading inspires indi-
vidual reading. This is what happens when children first encounter literature through storytime. 
Parents or other adults read aloud to children, but children eventually want to read on their own 
(Barton, 2007). This is what happened to Daniel Pennac’s class of pupils, who were inspired to read 
individually after Pennac read a novel aloud to them in class (Pennac, 1994). The experience trans-
formed them from being demotivated and disillusioned with their mother tongue French lessons to 
suddenly regaining their enthusiasm to read. This is what happened to pupils who have experienced 
RT in L1 and L2 classrooms (Cohen, 2011; Millin & Rinehart, 1999). Thus, providing shared reading 
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experiences is a way of instilling the love of literature in pupils and sowing the seeds of making them 
life-long readers. 

With regard to practical teaching considerations, shared reading experiences outside of the EYLP 
and Reading and Writing Workshops can fit into teaching schedules at different times and for dif-
ferent periods of time that the teacher considers suitable. In this way they are highly flexible. A 
teacher can read aloud to a class, for example, as part of a lesson, for a whole lesson, or for several 
lessons. Teachers can read aloud to pupils of all ages in primary and lower secondary school, and to 
even older learners. Motives for reading aloud may be, for example, to introduce pupils to a new 
genre or author, or to provide them with an inspiring and motivating reading experience. RT is also 
flexible in that it can be used with different age groups, with pupils of different ability levels, and for 
different durations of time, from one to multiple lessons. It can be used so that it fits in smoothly 
with the teaching schedule and themes pupils may be focusing on at a given time. For example, in a 
study by Myrset (2014), pupils eagerly wrote and performed their own RT Christmas stories towards 
the end of the autumn semester. Alternatively, it may simply be a way of providing a totally new and 
inspiring reading experience.  

If schools adopt the EYLP or Reading and Writing Workshop approaches, time for shared and 
individual reading, in addition to other literacy-promoting activities, is incorporated into the struc-
ture of the programme. However, these two approaches pervade the entire way teaching is structured 
and organised when used in L1 or L2 contexts. Teachers and schools who use these programmes 
thus need to be totally committed to them, as some schools are. Other schools may be wary of such 
a commitment. Nevertheless, even if schools do not use these approaches in their totality, allocating 
time for pupils to read individually in lessons is something teachers can nevertheless prioritise. If 
teachers allow pupils to read silently and individually in lessons, they are signalling to them that this 
is an important and valuable activity.  

The fruits of shared and individual reading experiences manifest themselves in pupils’ writing, as 
there is a close relationship between reading and writing (Krashen, 1984; 2004). Just as shared read-
ing leads to individual reading, reading in general is a prerequisite for writing. The close link between 
reading and writing development is argued by scholars such as Barrs (2004) and Krashen (1992; 
2004), who consider extensive reading as the major factor behind pupils’ writing development. 
Studies of the effect of reading on writing in the EYLP support this claim (Drew, 2010; Larsen, 2016). 
Reading and Writing Workshops, as their very name suggests, alternate between reading and writ-
ing, the two interacting with each other in typical workshop sessions, with reading inspiring pupils 
to write (Atwell, 1998). Thus, individual and shared reading experiences are not only beneficial for 
reading development, but also for that of writing, and thus for pupils’ literacy development.  

It should be emphasised that the principles involved in the shared and individual reading 
experiences explored here are equally applicable to works of literature as they are to other kinds of 
texts. Furthermore, while the focus has been on L2 learners at the primary and lower secondary 
school level, these same principles and experiences apply to older L2 learners and to L1 pupils of 
different ages. Firstly, in terms of shared reading experiences, it is a powerful and inspiring experi-
ence for pupils to hear works of literature being read aloud in class. For me personally, the most 
inspiring experience of my school days was when our English teacher read aloud Hemingway’s The 
Old Man and the Sea over several lessons to his class of 15-year-olds. Hemingway’s voice came alive 
in class through the teacher’s oral reading of this classic novel and one could hear a pin drop in the 



T E M A :  L I T T E R AT U R DI D A K T I K  
Ion Drew 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     1 81  

classroom. It was a similar experience for Daniel Pennac’s pupils in their French L1 lessons (Pennac, 
1994). Works of literature, such as The Old Man and the Sea or poems, can also be performed as RT. 
For example, The Old Man and the Sea could be divided into different parts among groups in a class. 
Each group focuses on practising and performing one part of the novel as RT, but collectively they 
read aloud the whole novel in class.  

Secondly, in terms of individual reading experiences, teachers can ensure that classrooms and school 
libraries are stocked with works of literature, as was the case in Atwell’s (1998) Reading and Writing 
Workshops. The inspiration of hearing a work of literature read aloud can motivate pupils to read 
individually more works by the same author, as happened in Daniel Pennac’s class (Pennac, 1994). 
By increasing the amount of literature they read individually, pupils are likely to develop their liter-
ary appreciation skills, and their reading and writing proficiency (Krashen, 2004).     

CONCLUSION 
The rationale for hereby focusing on the shared and individual reading experiences addressed in this 
paper is that, in spite of their age-old traditions, and in spite of research showing that they have clear 
benefits for pupils’ literacy development, they are not mainstream practices in schools today, either 
in L1 or L2 teaching. Although the EYLP is an approach to literacy that accommodates shared and 
individual reading practices as standard, it is only practised by a limited number of schools in L1 
literacy education, and even fewer in L2 literacy education (Charboneau, 2016).  The same applies 
to Reading and Writing Workshops, which are only known to have been practised and researched 
in one EFL environment (Vatnaland, 2016). The teacher reading aloud, RT, and extensive reading 
are also not mainstream practices in school, despite the evidence of their benefits for literacy devel-
opment (Drew & Pedersen, 2012; Barrs, 2004; Grabe, 2009).  

The contribution of this paper has been to show that these shared and individual literature reading 
experiences, in spite of the challenges they involve, can benefit EFL learners’ literacy development, 
both cognitively and affectively, by providing large amounts of classroom target language input. A 
language-rich environment can be created in the classroom through whole texts, whether it be texts 
read aloud to pupils, practised and performed as RT, or read silently and individually. This input 
can contribute to making English lessons more meaningful, stimulating and educational, comple-
menting the large amounts of extramural English to which pupils in primary and lower secondary 
school are exposed (Sundqvist & Sylvén, 2016). Although these pupils can benefit separately from 
either shared or individual reading classroom experiences, it is the combination of the two, because 
of the logical relationship between the two (namely, shared reading inspires individual reading), 
which is arguably the most effective and productive. It is the understanding that EFL pupils would 
benefit most from the combination of the two in terms of their literacy development that brings a 
new perspective to EFL teaching. What pupils learn in school, as well as what they learn outside 
school, can contribute to equipping them with the language and literacy skills necessary to cope with 
the demands of living in societies where proficiency in English is an advantage, and often a necessity. 
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Litteraturläsning som upplevelse och 
livskunskap 

Pär-Yngve Andersson 

ABSTRACT  

In this essay, I propose that teachers should be made aware of the value of positive reading 
experiences and recognize these experiences as the basis for literature education. Indeed, pupils’ 
reading experiences should be placed in the foreground, and ideas relating to literary form should 
be considered mainly in relation to examples of how passages from the literary work are, say, moving 
or thrilling.  

The essay is not based on empirical data, but on my long and varying experience as a teacher, 
researcher and literary critic. I draw on researchers and authors who explain what makes reading 
valuable. 

One such value that I emphasise is that readers sometimes seem to meet their own selves in literary 
works, but also that which is different or new. The individual perspective can be broadened or 
transformed after reading texts that seem unfamiliar in some ways. Such experiences, I argue, have 
intrinsic values, and so do strong feelings of pleasure or consolation that literature stimulates. 

Moreover, the personal and the social are intimately linked. I emphasize that in order for literature 
to become an even more important part of a social world, politicians as well as teachers must realize 
that literature lessons must be more than instruments for descriptors, marks or exams. When it 
comes to teaching and learning, quality is determined by what happens in the classroom, and not by 
objectives stipulated in national or local documents. 

Keywords: reading experience, literature education, literary art 
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INLEDNING 
En augustidag 1973 kom jag till Falun för att börja en utbildning vid gamla lärarhögskolan. Jag hade 
nyss slutat gymnasiet och skulle nu lämna familj, kamrater och den lilla värmländska fotbollsklubb 
jag var aktiv i. Det var inte så lätt i början, och nog längtade jag hem ibland. Någon gång under den 
där första hösten satte jag upp en handskriven lapp med en diktrad av den engelske poeten Percy 
Bysshe Shelley på en av hyresrummets väggar: ”Nought may endure but Mutability” – ingenting kan 
bestå annat än föränderlighet. Raden från Shelleys dikt ”Mutability” tröstade knappast, men 
litegrann speglade jag mig i de där orden.  

Varför drar jag upp dessa gamla minnesfragment i det här sammanhanget? Meningen är att ge en 
enkel sidobelysning till min artikel om hur litteraturen på oväntade, skiftande och dunkla sätt kan 
ge betydelse åt våra liv. Som pedagog är det också viktigt att våga dela med sig av personliga upple-
velser av att litteraturen har betytt något. Alla vi som undervisar om litteratur måste visa att vi läser 
för att det kan ge oss någonting på det känslomässiga eller existentiella planet. 

Följande framställning bygger inte på ett avgränsat empiriskt material. I stället kan den ses som en 
form av engagerat debattinlägg byggt på många års egna praktiska erfarenheter som utbildare, litte-
raturforskare, kritiker och läsare. Jag hämtar stöd från ett flertal andra forskare och kvalificerade 
läsare. I artikeln argumenteras för att en god undervisning bör uppmärksamma såväl vikten av läsa-
rens möjlighet att spegla sig i en skönlitterär text, som texters starka perspektivvidgande potential. 
Den känslomässiga inlevelsen ses som central och med grund i läsupplevelsen bör också den litterära 
formen uppmärksammas för att ge större möjligheter till fördjupad förståelse. Det personliga i läs-
ningen ses som nära relaterat till en större social värld. 

LÄSNING SOM PERSONLIG ERFARENHET   
I möten med lärarstudenter tar jag ofta upp frågan om varför vi ska läsa, och hur man kan motivera 
läsningens betydelse för många gånger ovana eller ovilliga elever. Det räcker förstås inte att hänvisa 
till kursplanemål eller betygskriterier, nej det kan rentav vara skadligt för läslusten. En pedagog som 
brinner för sitt ämne måste på allvar diskutera vad en läsupplevelse verkligen är. Varför läser vi 
egentligen, vi som tycker om böcker? Vad finner vi i litteraturen, som kanske ovana läsare också kan 
hitta? Eller hittar de något helt annat? Jag tror det är viktigt att komma ihåg att vad enskilda läsare 
kan få behållning av i mötet med en skönlitterär text är av mycket skiftande slag. 

Psykologen Keith Oatley är en av många som betonar det känslomässiga inslaget i all drabbande 
läsning. Vi skulle lika ogärna läsa en roman som inte berörde oss, som en empirisk artikel utan giltig 
slutsats, menar han (2002, s. 39). Han påpekar också att fiktionen ger möjligheten att återuppleva 
eller erfara känslor samtidigt som vi reflekterar över dem (s. 64). Han påminner om fiktionens ”la-
boratory quality”; vi kan läsa om, och i tankarna bearbeta, det svåraste, medan vi befinner oss i 
trygghet i läshörnan (s. 63). Sådana saker diskuterar vi ofta i studentgrupper. Det handlar om att 
föreställa sig något, att prova andra perspektiv. Det är samma fenomen som gör att små barn vill 
höra lagom skrämmande sagor sittande tryggt i pappas eller mammas knä. 

Cristina Vischer Bruns skriver i sin bok Why literature? (2011): ”Everything else that one might do 
with a literary text seems to depend upon first evoking from it an experience” (s. 48). Och det är ju 
så, att ”de ord vi tar in bidrar till att forma oss”, som Francis Spufford skriver i sin bok Hur jag läste 
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böcker och lärde mig leva (2004, s. 34). Han fortsätter: ”De hjälper oss att formulera de frågor vi 
tycker är viktiga nog att ställa, de flyttar runt gränserna för det utsägbara inuti oss och de närbesläk-
tade gränserna för vad som passar sig. Deras kraftfulla bilder tvingar fram mer hos oss än de svar vi 
själva förmår att ge” (s. 34). Men vad som pågår inom den läsande är oftast osynligt. ”En aldrig så 
känslig mikrofon nersänkt i överföringsströmmen kan inte upptäcka någonting, inte utvinna någon-
ting, ur det där oräkneliga bildflödet”, skriver Spufford (s. 35). Författaren Carl-Göran Ekerwald tar 
till dramatiska ord i sin bok Läsa innantill och bli en annan: Om skönlitteraturens nyttighet 
(2006):”Vad som pågår inne i ens huvud och som förblir dolt för all insyn, det utgör ytterst vårt skäl 
att leva vidare” (s. 206). Det kan aldrig fångas av examinationer eller av de mest detaljerade och 
uttänkta betygskriterier. Sådant är bara utanverk. I artikeln ”Jag vill bli läst noga” skriver kritikern 
Annina Rabe: ”skönlitteraturen är inte något som skall konsumeras, den skall levas” (2015, s. 129). 
Återigen: det gäller att läsa för att det ger mig något för mitt eget liv och för mina relationer till andra 
i världen. 

Vissa vittnesmål om det där osynliga, svåråtkomliga finns i alla fall, och jag tänkte ge några belysande 
exempel. Den tidigare DN-kritikern Birgit Munkhammar dröjer vid sina tidiga läsupplevelser i ett 
avsnitt i boken Försök med litteratur. Hon beskriver ”den lycka och frigörelse som min barndoms 
och ungdoms läsning innebar” (1998a, s. 35). Mio, min Mio fick en särskild betydelse. I hennes per-
sonliga läsning handlar boken på ett dunkelt sätt om svårigheter i hennes egen familj, bland annat 
faderns alkoholproblem. Hon skriver:  

I böcker som denna kunde de svåraste sanningar sägas hur tydligt som helst, men på ett så underbart 
sätt att ingen sårades av dem. Det karakteristiska med dessa sanningar var också att de inte kunde 
”översättas”. Jag kan alltså inte säga på vilket sätt Mio min Mio handlade om just mina problem. Men 
jag kände mig precis lika ensam med dem som den föräldralöse Bo Vilhelm Olsson på sin bänk i 
Tegnérlunden, fast jag annars hade det mera som Benke. Astrid Lindgren försäkrade mig nu med 
sin bok att jag skulle kunna leva ändå, att det kanske till och med var så att det fanns en särskild 
mening med den där ensamheten (s. 38 f.). 

Munkhammar betonar också att litteraturen alls inte är en flykt från världen: ”Tvärtom represente-
rade den ett par sjumilastövlar ut i en värld, där möjligheterna att göra sig förstådd förhoppningsvis 
skulle vara större än de som för tillfället fanns” (s. 48). 

Författaren Karl Ove Knausgård beskriver hur Ursula Le Guins Trollkarlen från övärlden blev en 
avgörande tidig läsupplevelse för honom: ”Den här boken relaterade till känslor som angick mig, 
den jag var och den värld jag levde i. Boken öppnade för ett slags icke-reflekterade, känslostyrda 
tankar, något jag aldrig hade upplevt tidigare, de var nya och nästan chockartat starka” (2019, s. 24 
f.). Han skriver att litteraturen för honom blev en plats där han kunde gömma sig, samtidigt som 
han på ett paradoxalt sätt blev synlig: ”Och just detta, en plats där det innanför blir synligt, är litte-
raturen för mig fortfarande. Litteraturen och konsten är tillsammans med religionen de enda platser 
jag känner till som kan etablera ett sådant utanför” (s. 26). Böckerna gestaltade de inre världar som 
han kände igen, men inte alltid tycktes ha tillgång till på ett oproblematiskt sätt. Uttrycket ”känslo-
styrda tankar” förefaller här centralt. Kanske ligger liknande upplevelser nära det Munkhammar 
uttrycker så här: ”I kärleken och dikten finns en kärna som är gemensam: en längtan att tas på bar 
gärning och stå där naken, att bli vidrörd i sitt innersta” (1998b, s. 21). 
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Psykologiprofessorn Jerome Bruner formulerar sig så här i boken Actual Minds, Possible Worlds 
(1986): ”Literature subjunctivizes, makes strange, renders the obvious less so, the unknowable less 
so as well, matters of value more open to reason and intuition. Literature, in this spirit, is an instru-
ment of freedom, lightness, imagination, and yes, reason” (s. 159). Litteraturen ger nya möjligheter 
att prova tänkbara situationer eller livshållningar och att reflektera kring verkliga förhållanden. Det 
personliga flätas samman med det sociala på sätt som inte är helt lätta att göra reda för. Den enskilde 
läsaren kan få redskap för att orientera sig i världen. Därigenom ökar också möjligheterna att för-
ändra den. 

Arne Johnsson är inne på samma spår i artikeln ”Om den märkvärdiga läsningen – personliga an-
teckningar av en poet och bibliotekarie” (2015), då han funderar kring mänsklig mognad och 
läsning. Han skriver om ”insikten att världen är på en gång gåtfull och möjlig att förklara. Inte för-
klara på det sättet att allt blir uppenbarat och sant, men så man ser att det finns alternativa 
förklaringar, berättelser, att det finns de som ser på ett annat sätt. Att det finns Dickinsonögon, 
Tranströmerögon, Silkebergögon, Ekelöfögon” (s. 68). 

Hur relaterar skolan till dessa och många andra vittnesmål om litteraturens stora betydelse för den 
enskilde? Hur kan utrymme ges för starka läsupplevelser? Hur kan litteraturdidaktiken bli något mer 
och större än ett medel att enbart söka uppfylla diverse styrdokuments krav? Hur undviks instru-
mentaliseringen av läsandet? Svaren är avgörande även för frågan om litteraturens eventuella 
samhällsrelevans, då det personliga och det sociala knappast är så åtskilda som det ibland framställs. 

FARAN MED LÄSNINGENS INSTRUMENTALISERING 
Det finns tydliga tecken på att vårt utbildningssystem alltmer präglas av en instrumentell syn på 
kunskaper, även inom humaniora.  I värsta fall tenderar undervisningen enligt dagens styrdokument 
att urarta till en ”avprickningsverksamhet” där enskilda mål- och betygskriterielistor prickas av se-
parat utan en holistisk syn på kunskap, och där det friare kunskapssökandet förefaller vara något 
suspekt eller åtminstone onödigt. Som ett exempel kan nämnas att vi under några vårterminer har 
haft VFU för blivande gymnasielärare under den sista läsperioden, och det händer att studenter 
kommer tillbaka och berättar att det inte fanns så mycket kvar att arbeta med inom ämnet, då allt 
centralt innehåll i kursplanerna redan berörts. Ofta kan det finnas andra, praktiska orsaker till att 
aktiviteten är lägre nära terminsslutet, men att resonera på det här sättet signalerar en märklig syn 
på kunskap. Det är också väl känt att många lärare delar ut listor med mål och betygskriterier för ett 
arbetsområde innan det börjar och därigenom sätter distinkta, men samtidigt starkt reducerande, 
ramar för arbetet. Självklart måste en lärare veta vad syftet med ett arbetsområde är och vad det ska 
innehålla i stort, men vad händer om något särskilt intressant dyker upp, som inte alls relaterar till 
mål och kriterier? Den personligt relevanta läsningen har många gånger svårt att finna sin plats i 
dagens olika skolformer. Hur ska elever och studenter få möjlighet att se litteraturen som ”ett fritt 
rum”, som kritikern och professorn James Wood skriver, eller få syn på att den gör ”motstånd mot 
tidens arrogans”? (2016, s. 22 och 92). Kan inte betygskriteriehetsen i värsta fall själv bli ett exempel 
på ”tidens arrogans”? Orsakerna till att andelen 13- och 15-åriga elever i Sverige som enligt Folk-
hälsomyndigheten ”rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan 
mitten av 1980-talet” är säkert många och komplexa, men skolstress är en bidragande orsak (Carl-
son, 2018, s. 3). 
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Ett av samtidens mest frekventa modeord är kvalitetssäkring, men den innebär inte för skolans del 
att de studerande ska veta exakt vad som förväntas av dem i varje moment eller att alla betygskriterier 
är väl relaterade till målformuleringar på ett papper. Nej, det handlar om något helt annat. Jonna 
Bornemark (2018) skriver: ”Kvalitet är […] något som växer fram ur situationen själv snarare än 
något som kan styras utifrån. När kvalitetsarbete innebär att leva upp till förutbestämda manualer 
kan det inte annat än kvantifieras” (s. 247). Det finns en uppenbar risk, synliggjord i många olika 
sammanhang, att formen i vid mening blir viktigare än det reella innehållet i en verksamhet.  Det är 
först i seminariesalen eller klassrummet som kvalitet i genuin mening synliggörs – via innehåll, in-
teraktion och gott arbete. Verklig kvalitet kommer man aldrig åt genom förproducerade mallar och 
dokument fyllda med diverse schablonartade utfästelser. Den pågående instrumentaliseringen av 
utbildning på alla nivåer är ett mycket oroande tecken. Det är ett symptom på ett brett samhällsfe-
nomen som måste motarbetas. Kartan får aldrig bli viktigare än terrängen. 

KLASSIKERNA OCH TIDSKÄNSLAN 
Kanske kan man även kalla de svårigheter elever eller studenter har när det gäller att möta äldre 
texter utan alltför starka förutfattade meningar, som något av ”tidens arrogans”. Det verkar hos 
många finnas en tilltro till att idén om det ständiga framsteget också ska gälla människans inre eller 
konsten. Så läses äldre skönlitterära texter anakronistiskt, och man fördömer lätt äldre tiders upp-
fattningar utifrån vår tids normer utan att se verken som barn av sin tid. Historikern Peter Englund 
citerar i en föreläsningstext Walter Benjamin, som hävdade att den som vill återuppleva en epok 
måste försöka ”tömma medvetandet på allt han vet om historiens senare förlopp” (2015, opag.). Det 
är naturligtvis inte helt möjligt. C.S. Lewis skriver så här i An Experiment in Criticism (1961): ”We 
are so busy doing things with the work that we give it too little chance to work on us. Thus increa-
singly we meet only ourselves” (s. 85).  För Lewis gäller det att öppna sig för verkets tilltal. Förvisso 
kan vi ibland tvingas ta avstånd från detta tilltal. Vi känner att normskillnaderna är för stora för att 
kunna överbryggas. Då gäller det att distansera sig från en epoks dominerande värdesystem, men 
inte försöka göra om den historia som frambringade det. En diskussion om sådana frågor kan i sig 
bli mycket värdefull i ett klassrum. 

Klassikerstudiet har ingalunda spelat ut sin roll, för visst är det precis som litteraturvetaren och jour-
nalisten Daniel Sandström skriver: ”En levande klassiker ska inte bara säga något om historien, utan 
är ett verktyg med vilket vi människor ordnar och fixerar vår samtid och – hur omöjligt det än låter 
– förbereder oss på det kommande” (2016, s. 63). Han beskriver också den litterära fiktionen som 
”ett extremt slitstarkt existentiellt verktyg” och ”som en beständig diagnos av det mänskliga” (s. 60). 
Carl-Göran Ekerwald (2006) skriver: ”Vinsten med att läsa klassikerna är just att utsätta sig för be-
strålning från en annan värld. Vi läser och i våra huvuden bebor vi denna andra värld och gläder oss 
åt den bland annat därför att den inte är identisk med vår vardag” (s.234).  

Rita Felski argumenterar mot tendensen att kontextualisera genom att enbart se texter som objekt 
inbäddade i sin tid. Då finns en risk att texterna anses förklarade en gång för alla och därmed kan de 
studeras som ofarliga historiska dokument som aldrig adresserar en senare läsare. Felski har en an-
nan uppfattning om äldre verk: ”Their temporality is dynamic, not fixed or frozen; they speak to, 
but also beyond, their own moment, anticipating future affinities and conjuring up not yet imagina-
ble connections” (2011, s. 579). Hon tillägger: “Texts are objects that do a lot of traveling; moving 
across time, they run into new semantic networks, new ways of imputing meaning” (s. 580). Att läsa 
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äldre texter är utvecklande, då man kan få syn på såväl väsentliga skillnader som stora likheter gäl-
lande de villkor människor lever under. 

ATT BÅDE MÖTA SIG SJÄLV OCH DET HELT 
ANNORLUNDA 
I ett kreativt och öppet ”litteraturklassrum” måste man samtala om möjligheterna för läsaren att 
ibland möta sig själv och sina egna känslor – som redan berörts kan det vara mycket värdefullt – och 
vid andra tillfällen få syn på andras perspektiv. Via andra kan man också få se sig själv och det egna 
i ett helt annat ljus. Öppna samtal om det lästa bör vara en självklarhet, samtidigt som man ska ha 
respekt för att läsningens mest personliga referenspunkter kanske aldrig redovisas. Ändå finns en 
möjlighet för elever att öppna sig i samtal om karaktärer i en novell eller roman. Texten finns så att 
säga som ett ”skydd” för de inblandade; man pratar om karaktärer och händelser på ett indirekt sätt, 
men kan lägga nog så personliga aspekter på samtalet. Detta har många säkert erfarenhet av även i 
arbetet med studentgrupper. För nog kan det vara så som filosofen Richard Moran skriver: ”Only 
the content of what is imagined is fictional in any sense. The way in which it is imagined, on the 
other hand, is an aspect of the activity of imagining that one is really engaged in, a fact about one’s 
real psychological life and attitudes” (1994, s. 93). Karl Ove Knausgård försöker beskriva den säll-
samma koppling som vi ibland kan erfara i läsakten mellan det egna och det som är främmande: 
”det är våra egna känslor vi känner när vi läser, det är vår egen rädsla och begeistring, sorg och glädje, 
och det är våra egna reflektioner, det är vårt eget jag som utför det, men bara anammat av det främ-
mande, annekterat av den andre” (2019, s. 75). 

Gert Biesta, som behandlar pedagogisk verksamhet i allmänhet, anser ”att pedagogik också kan upp-
fattas som ett möte med något som är radikalt nytt, något som de [eleverna] inte redan har” (2019, 
s. 74). Det kan då innebära ”att du möter något som kommer mot dig snarare än något du går mot”, 
menar han (s. 75).  En pedagogs uppgift kan då bli att introducera något helt nytt, något som inte 
nödvändigtvis på förhand ses som självklart i sammanhanget, något som inte ens behöver relatera 
till aktuella betygskriterier. Att låta sig överrumplas av något ännu inte förutsett är att se världen 
öppnas, och kanske ställer upplevelsen då helt andra krav än vad som kan uttryckas i ett målbeskriv-
ningsdokument. I allra bästa fall kanske en glimt av frihetens möjlighet ges. Författaren Agnes 
Lidbeck är inne på samma spår när hon beskriver mötet med något nytt i en text. Hon jämför med 
upplevelsen av att promenera i en främmande stad. 

Och det är när jag slutar söka min spegelbild i texten, som det uppstår möjligheter till ny förståelse. 
Det är i texten eller staden som inte vänder sig till mig utan ifrån mig som jag hittar en plötslig, 
verklig igenkänning. Inte en igenkänning av mitt eget jag, utan av en annans jag. Där det är som 
mest främmande, blir de gemensamma dragen som tydligast (Lidbeck, 2017). 

Rita Felski beskriver just hur någonting som existerar utanför en själv inspirerar till en ny eller änd-
rad känsla av vem man är (2008, s. 25) och Marjorie Perloff är kritisk till att läsare inte vill se ett 
verks potential på ett så förutsättningslöst sätt som möjligt. Många ser först och främst ett konstverk 
just som ett symptom på samhälleliga fenomen, menar hon och kritiserar företrädare för exempelvis 
cultural studies för att de inte ser ”what is specific to a work of art, along with its powers of invention, 
transformation, and resistance” (2004, s.10). De väljer att bortse från ”the uniqueness of the 
artwork”, anser hon (s. 12). Hon talar till och med om den nypuritanska föreställningen att littera-
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turen måste vara användbar på något sätt (s. 18). Vår samtids starka betoning av anställningsbarhet 
för äldre elever och studenter kan sägas ansluta till detta mönster, då diskussioner om hur ett ämne-
sinnehåll ska relatera till den för stunden aktuella arbetsmarknadens behov blir följden. Det är 
annars ingen nyhet att många vill påverka vilken roll litteraturen ska ha. Man skulle historiskt sett 
kunna tala om en pendelrörelse som går från tanken om konstens absoluta autonomi till kravet på 
att den ska ta tydlig ställning i aktuella politiska eller samhälleliga frågor. De livliga diskussionerna 
om konstens innehåll och roll i samhället indikerar också att många ser dess kraft och möjligheter. 

Lärare på olika stadier bör se skönlitteraturen som en resurs vars tillgångar är svåra att överblicka, 
men med potential att vara av avgörande betydelse för den enskilde, ibland på sätt som läraren säkert 
aldrig reflekterat över. Den verkligt levande litteraturen undandrar sig nämligen alla snäva katego-
riseringar som vill ”sätta den på plats”. Som flera gånger nämnts bör inte heller den personliga 
läsningens betydelse för ett vidare sammanhang underskattas. Texter bör däremot mer sällan läsas 
på förekommen anledning, och ett moment av överraskning kan tillföra den gemensamma läsningen 
mycket positivt. 

SKÖNLITTERATUR SOM KONST 
Undervisning om litteraturens konstnärliga grepp – exempelvis berättarperspektiv, bildspråk och 
komposition – bör vara ett viktigt inslag, men ta sin utgångspunkt i läsupplevelsen och de effekter 
som blir följden av en författares val. Exempelvis skulle man kunna diskutera varför många grips av 
en viss scen i en text. Har det med författarens skrivsätt att göra? Vad innebär det att en mening ser 
ut just så här? Vilka funktioner kan vi notera? Man kan gärna jämföra med en passage som betyder 
ungefär samma sak, men där andra uttryck används. Liknande detaljjämförelser ökar den stu-
derandes beredskap att se nyanser i texter. Självklart kan också det egna skrivandet berikas via sådana 
insikter. Ju större kunskap de studerande har om litteraturens olika gestaltningssätt, desto större är 
också möjligheterna att verken kan öppna sig för dem och ge ett bestående värde. Här kan också 
jämförelser göras med upplevelser av andra konstarter, helt i linje med vad Cristina Vischer Bruns 
uttrycker så här: ”Asking students to consider how they are affected by an especially powerful movie 
or a concert or a favorite video game can raise their awareness of what a literary text can make pos-
sible for an effective reader” (2011, s. 131).  

Gustav Borsgård och Maria Jönsson (2019) diskuterar i en gemensam artikel den starka utvidgning 
av literacybegreppet till olika ämnen och verksamheter som skett under senare år. Fokus har alltmer 
kommit att riktas mot den enskildes egen förmåga, och därigenom riskerar det läsande subjektet att 
framhållas på bekostnad av litteraturen som konstnärligt objekt, menar de. ”Risken […] är att all 
specifik läsning reduceras till en och samma kompetens” (Borsgård & Jönsson, 2019, s. 75). Det är 
ett viktigt påpekande som litteraturdidaktiker bör ta till sig. Undervisning om de specifika litterära 
uttrycken får inte glömmas bort, för just konsten kan ju få oss att betrakta oss själva och världen på 
nya, fräscha sätt. 

Lyriska texter har större potential i dagens skola än vad många verkar tro. Olle Nordberg (2019) ger 
i en artikel flera exempel på lyckat arbete med dikter på yrkesinriktade program i gymnasieskolan.  
Rent generellt är det ganska lätt att knyta ihop diktläsning och eget skrivande av lyriska texter. Kort-
heten och den relativa friheten i uttrycket kan verka stimulerande, inte minst för litteraturovana 
elever. Lyrikens auditiva aspekter bör uppmärksammas än mer. Den amerikanska imagistpoeten 
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Amy Lowell betonade 1930 i artikeln ”Poetry in Spoken Art” diktens musikaliska kvalitet, ”which 
bears in it the stress of emotion without which no true poetry exists” (2004, s. 69). Naturligtvis bör 
skolan idag knyta an även till rap, spoken word och låttexter. Att lyssna på en lyrisk text är att få den 
aktualiserad på ett annat, och ibland djupare, sätt. Själv har jag även låtit studenter leta drag de 
känner igen från ”läslyrik” i utskrivna låttexter. Variationsmöjligheterna är stora. I förordet till 
antologin Berör och förstör: Dikter för unga (2019) skriver Athena Farrokhzad och Kristofer 
Folkhammar:  

Dikten kan vara ett fönster för den som saknar utsikt. Eller en spegel för den som behöver se sig själv. Dikten 
kan trösta och uppvigla, erbjuda ett rum där man får vara ifred. Eller en gemenskap med andra, trots att tid 
och rum håller en åtskilda. En rytm kan vara avgörande för känslan av exakthet. En radbrytning kan göra 
liknelsen sann. En paradox kan fånga något inget annat språk förmedlar. En obegriplig mening kan uppta 
en i evighet (s. 6). 

Som redan framhållits behöver läraren däremot inte ängsligt knyta an till elevernas vardags-
verklighet till varje pris under litteraturlektionerna. Om man i stället tydligt förmedlar att läsningen 
kan vara ett äventyr, och att det finns andra ”världar” än dem varje enskild elev känner till – andra 
tider, kulturer, klasser, omständigheter – kan resultaten rentav bli bättre. Det räcker ofta att känna 
igen grundläggande mänskliga känslor. Litteraturen kan då bli just en upptäcktsresa som vidgar 
vyerna. En pojke kan via fiktionen få tillgång till en flickas inre, och vice versa. Om man är född i 
Sorsele eller Kabul är inte av avgörande betydelse. Förståelsen av exempelvis den rädsla en fiktiv 
karaktär känner vid en vandring i en mörk regnskog är inte enbart förbehållen de läsare som någon 
gång gått i en sådan terräng. Det är ett missförstånd att tro att litteraturen måste vara anpassad in i 
minsta detalj till den aktuella läsarens värld. 

I Ulla Dambers avhandling Reading for Life: Three Studies of Swedish Students’ Literacy (2010), 
intervjuar hon bland annat fem mycket framgångsrika studenter med annat modersmål än svenska. 
Studenterna beskriver hur läsningen utvecklades till ett personligt intresse snarare än en skol-
aktivitet, och läsning och skrivning blev del av identiteten (s. 63). De hade mött höga förväntningar 
från sina tidigare lärare, men också deras starka tilltro till att eleverna skulle kunna klara de krav som 
ställdes. 

Mycket verkar alltså stå och falla med hur litteraturen ska kunna bli något mer än en skolaktivitet 
bland alla andra. Betydelsen av läsmiljön i stort bör uppmärksammas, och utrymme måste ges för 
något annat än det mätbara. Det konstnärliga måste betonas lika mycket som vissa kognitiva färdig-
heter och upplevelsen av livet som en rik och mångfacetterad helhet förmedlas, helst utan att det 
särskilt behöver framhållas. I ett helt annat sammanhang har jag tidigare refererat Jerome Bruners 
minnesbild av sin lärare Miss Orcutt, men den tål att upprepas: ”She was not just informing me. She 
was, rather, negotiating the world of wonder and possibility […] She was a human event, not a trans-
mission device” (1986, s. 126). Genom läsares rika upplevelser av verk som på olika sätt upplevs som 
angelägna, kan litteraturen få samhällsrelevans. Den får det dock knappast om dess värde enbart 
proklameras från talarstolar eller katedrar. Ett levande innehåll måste få verka i läsarnas inre. Först 
då kan läsningen bära frukt. 



U T B I L DN I N G  &  L ÄR A N D E  
Pär-Yngve Andersson 

2 0 2 1 ,  V O L  1 5 ,  N R  2     19 3  

ÄR LITTERATUREN NYTTIG? 
Vi har hört att litteraturen kan bidra till konkreta samhällsförändringar. Paradexemplet är väl hur 
Harriet Beecher Stoves Onkel Toms stuga lär ha bidragit till slaveriets avskaffande i USA. Samtidigt 
kan vi, enligt dadaisten Raoul Hausmanns ord, notera hur första världskrigets soldater marscherade 
ut ”med Goethe och Schiller i ränseln” (Johansson, 1987, s. vi).1 Hela dadaiströrelsen var en protest 
mot den kultur som lett fram till slakten i Europas skyttegravar. Klassikerna var alls ingen 
vaccination mot omänsklighet, menade Hausmann och många med honom. Snabbt insåg man att 
litteraturen inte utgjorde något skydd mot barbariet. Österrikaren Stefan Zweig beskriver i Världen 
av i går hur författarna vid första världskrigets utbrott ”ansåg sig förpliktade att likt barderna på den 
urgermanska tiden med sånger och runor elda de framryckande kämparna till att gå i döden med 
hänförelse” (2011, s. 253). Filosofer, läkare eller präster var inte bättre. ”Ibland var det som att höra 
en hord av besatta”, skriver Zweig, och han tillägger: ”Det mest uppskakande med detta vansinne 
var att de flesta av dessa människor var ärliga” (s. 253). Nazisternas bokbål under 1930-talet är ju 
herostratiskt ryktbara, och Zweigs böcker var förstås bland alla dem som brändes. Tyranniet har 
alltid känt rädsla inför fria konstnärliga uttryck. Det säger också något om litteraturens potentiella 
kraft och samhälleliga betydelse, men bilderna är knappast entydiga. 

Det är således alltför naivt att tro att litteraturläsning med någon sorts automatik skulle göra oss till 
bättre människor. En djupare etisk kompass byggd på tidig inlärning och egna goda erfarenheter av 
andra människor är nog vad som krävs. Detta hindrar dock inte att god litteratur skulle kunna bli 
ett motspråk mot maktens språk, mot schabloner och förljugenhet. Våra läroplaner visar stark tilltro 
till skönlitteraturens möjligheter att berika eller rentav förändra den enskilde, och det behöver inte 
alls vara fel. Att perspektiven kan vidgas av litteraturläsning är hur som helst en av de stora förtjäns-
terna. Författaren Anne Swärd ger ännu ett exempel på den känsla vi tidigare uppmärksammat när 
hon uttrycker sig så här: 

När jag läser har jag känslan av att någon lånar mig sin blick, och även om det är en blick jag inte förstår är 
detta själva kärnan för mig – litteraturen som ett nära möte mellan främlingar, ofta oliktänkande, ofta över 
stora geografiska och tidsmässiga avstånd. Jag läser mer för friktionens skull än för identifikationen. Läser 
för att få det jag inte redan har, och för att se det jag inte redan har sett (Swärd, 2013, opag.). 

Det är värdefullt att se det gemensamma i våra villkor, trots skiftande bakgrunder och levnadsom-
ständigheter. En främling är i många avseenden rätt lik mig. En sådan insikt kan i förlängningen 
göra världen lite bättre. Samtidigt måste vi också acceptera de olikheter som finns och vid behov 
också ta starkt avstånd från alla dem som inte vill se några olikheter alls. Likriktning är ju motsatsen 
till frihet. Kvalificerad litteratur kan i bästa fall öka den insikten. 

Till sist: Tua Forsströms diktsamling Anteckningar (2018) utgår från den mycket smärtsamma för-
lusten av ett barnbarn. Samlingens sista avdelning upprepar raden ”Om att lära sig och inte 
glömma”, och i en av dikterna refereras den engelske poeten Wystan Hugh Auden. Han lär ha svarat 
nej både på frågan om poesin kan förändra samhället och om den kan förändra människonaturen. 
Så här slutar Forsströms dikt: ”Men vad kan dikterna göra då? Tillåta oss att umgås med de döda, sa 
W H Auden, påminna oss om att glädjas en smula åt livet eller åtminstone uthärda lite bättre, hålla 
oss sällskap en stund” (s. 46). Ibland måste vi kanske tillåta oss att tona ner anspråken på vad litte-
raturen kan göra. I ett skolsammanhang kan det rentav vara positivt ibland. Vi läser för att det ger 
  oss något. Det är roligt att läsa, det är fängslande eller tröstande! Många gånger kan det vara gott 
nog. Om läsningen blir sin egen belöning, även under en lektion en måndagseftermiddag sent i 
no¬vember, då har arbetet sannerligen inte varit förgäves. 
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