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CARL HAMMOUD. FORMAT, 2007. BUS.

Den sköna litteraturen
Litteratur ses som något gott i skolan.

SID 29–67

Bokläsning kan knytas till teman eller användas för att gestalta ämnen som matematik och religion.
Böcker bearbetas och recenseras. Ändå läser en del elever för lite, suckar många lärare.
Men stämmer det? Barn och ungdomar är intresserade av berättelser i olika former.
Textvärldar som fantasy, datorspel, film och teve måste skolan möta
om ambitionen är att utveckla elevers läskompetens, menar en forskare i vårt tema.
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Under hela den sommaren när jag läste
”Skattkammarön” så ville också jag ut och
segla över haven. Stora skepp i Helsingborgs
hamn fick en ny och oväntad laddning. Jag
cyklade längs med kajerna och försökte lista
ut varifrån de kom och vart de skulle.

I litteraturen
lyssnar jag till
mig själv
Av Gunilla Molloy

D

et är tidig sommarmorgon. Solen har just börjat vandra över sovrumsgolvet. Jag sitter i sängen och har öppnat
min födelsedagsbok, Skattkammarön av Robert Louis Stevenson. Nu möter jag Jim Hawkins, sjömanskistan och
skattkartan. Med födelsedagsbarnets privilegium ligger
jag kvar i sängen och läser hela dagen. Solstrålarna glider
över golvet, klättrar över täcket, försvinner bakom sänggaveln.
Jag färdas med Hispanola, gömmer mig i äppeltunnan
och plötsligt, för första gången i mitt elvaåriga liv, förstår
jag att god inte alltid är god. Den smärta som Jim Hawkins känner när Hands kniv genomborrar hans axel och
naglar fast honom vid masten finns fortfarande kvar i
min läsarerfarenhet. Jag minns hur jag sänkte boken och
stirrade ut ur i mitt solvarma rum. Från köket hördes
slammer, från vardagsrummet radion. Skulle det alltid 䊳
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vara så att bakom det goda lurade det onda och bakom beröm lurade list och svek?
Är detta ett skäl att läsa skönlitteratur i skolan? Att
verkligheten inte alltid är vad den synes vara och att det
första intrycket kan vara falskt? För att förstå att bakom
texten kan det finnas en annan text? Ja, bland andra skäl
kan det vara ett gott skäl. Det är praktiskt taget omöjligt
att läsa ett skönlitterärt verk utan att ställas inför moraliska eller etiska problem och utan att förstå att människor är komplexa och sammansatta, skriver Louise M Rosenblatt.
I litteraturen kan tonåringar möta känslor, situationer
och människor inskrivna i mönster som låter sig undersökas och tolkas. Läsaren kan möta glidningen mellan
ondska och godhet inom samma person, som när den unge pojkens tillit brister i Husbonden av Mats Wahl och när
bästisrelationen mellan småflickor förvandlas till mobbning i Kattöga av Margret Atwood. Därför kan ett gott skäl
till att läsa skönlitteratur i skolan vara att litteratur kan
förmedla insikten och förståelsen om att människan har
olika sidor, att vänlighet kan ha ett uppsåt, att ett beteende kan dölja ett annat. Men det är inte det enda skälet till
att läsa litteratur i skolan.
Under hela den sommaren som jag läste och läste om
Skattkammarön, så ville också jag ut och segla över haven.
Stora skepp i Helsingborgs hamn fick en ny och oväntad
laddning. Jag cyklade längs med kajerna och försökte lista ut varifrån de kom och vart de skulle. Fartygen som
gled genom Öresund förstärkte min längtan; det fanns
andra länder, stora äventyr, utmaningar. Jag vet inte när
min längtan övergick i en resignerad insikt om att dessa
äventyr inte var för mig, som var flicka. De var för pojkar.
Eftersom detta var i början av 50-talet, före jämställdhetsdiskussioner och genusteorier, ifrågasatte jag inte att
felet låg hos mig i stället för i en genusimpregnerad samhällssyn på vad flickor inte fick göra. Att vara flicka blev
nu i en del sammanhang synonymt med att vara ”fel”.
Den uppfattningen förstärktes när jag sommaren efteråt
fick Anne på Grönkulla av L M Montgomery. När jag läste
hur Matthew på Avonleas tågstation inte ”ser” Anne för
att han ska se en pojke, så visste jag redan något om detta
osynliggörande. Att första delen av Anne på Grönkulla
handlar om en flickas kamp för att bli accepterad som
flicka kan försvinna i skildringar av Annes upptåg och lekar med Diana Barry. Men i undertexten finns också en
ung flickas kamp för sitt egenvärde.
Är detta ett skäl att läsa skönlitteratur i skolan? För att
se hur texten kan spegla värderingar och uppfattningar
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som tidigare ansetts naturgivna, men som nu uppfattas
som kulturgivna och därmed också som uttryck för en
tidsanda? Ja, bland andra skäl kan det vara ett gott skäl. I
skönlitteratur kan elever möta sina egna värderingar,
men även andras. Ur detta möte kan ibland nya tankar födas.
Den skönlitterära texten är, till skillnad från läromedelstexter, en ”öppen” text. Litteraturen kan inte läsas ur
ett perspektiv om ”rätt eller fel”. Den läses och tolkas
utifrån olika värderingar och erfarenheter, men också
utifrån hur dessa värderingar är knuta till vissa tider och
vissa kulturer. Förståelsen att värderingar vilar på tolkningar av omvärlden är nödvändig i den demokratiska
fostran som också är skolans uppdrag. Ytterligare ett skäl
till att läsa skönlitteratur i skolan kan därför vara att öka
förståelsen för att en människas tankar och värderingar
är en del av en tid och ett samhälle. I mötet mellan en läsare och en text kan den förståelsen fördjupas. Men det är
inte det enda skälet till att läsa litteratur i skolan.

Mitt läsande öga
svepte likt en strålkastare
över en mörk himmel
Våren 2006 undervisade jag en klass i svenska, där eleverna presenterade egna valda böcker och ur dem lyfte en
fråga som de ville diskutera. En elev, Anna, hade valt Vargön av Petter Lidbeck. Handlingen i boken utspelas på ett
konfirmationsläger, där deltagarna får i uppgift att argumentera kring olika frågor. Anna läste upp ett avsnitt ur
boken där huvudpersonen Katja ska argumentera för homosexuellas rätt att adoptera, och föreslog att klasskamraterna också skulle diskutera denna fråga. I boken funderar Katja över frågan och argumenterar i stället ironiskt mot frireligiösas rätt att adoptera.
Texten i Vargön luckrar upp vad som uppfattas som
självklart och ifrågasätter därmed också vad som anses
vara ”naturligt”. Läsaren erbjuds en möjlighet att tänka
kring hur något skulle kunna vara annorlunda. Läsning av
böcker som Vargön kan bli utgångspunkt för ett mer reflekterande och kritisk läsart, där läsaren får möjlighet
att själv ta ställning. När en elev i klassen sa att ”samhället har alldeles för lite tolerans med homosexuella och det
måste ändras”, hade texten gett henne en möjlighet att
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Är detta ett skäl att läsa skönlitteratur i skolan? För att

också om den makt som finns nedlagd i varje relation?
Och varför var det så?
Under en period i mitt liv läste jag skönlitteratur som
faktaböcker. Min barndoms läslust stördes inte av denna
nya läsart, tvärtom, den fördjupades. Om liknande läsningar skriver Charles Sarland att ungdomar också läser
för att få information om hur ”de Andra” är och definieras i den kultur vi lever, en form av ”cultural reading”. Är
detta ett skäl att läsa litteratur i skolan? För att få veta hur
”den Andre” beskrivs i – och av – vår kultur och för att
kunna ställa frågan: Varför är det så? Ja, bland andra skäl
kan även det vara ett gott skäl. Men det är inte det enda
skälet.

läsning av litteratur kan hjälpa eleverna att förstå sina
ställningstaganden eller ompröva sina värderingar? Ja,
bland andra skäl kan det vara ett gott skäl. Som svensklärare kan vi aldrig veta om så sker. Vill vi kontrollera faktakunskaper, måste vi arbeta annorlunda. Men om vi tror
på skolan som en social och kulturell mötesplats där elever kan ges möjlighet att leva sig in i andras villkor och
förstå ursprunget till andras värderingar, så kan vi inte
förvägra unga människor den demokratiska möjligheten.
Litteraturläsning i skolan kan skapa sådana mötesplatser.
I den mångkulturella skola som vi i dag har, och som är så
överslätande kring de konflikter som finns, kan läsning
av skönlitteratur bli ett sätt att förstå sig själv i världen –
och andras plats i den. Men det är inte det enda skälet till
att läsa litteratur i skolan.
Identifikation med litterära gestalter som Jim Hawkins i Skattkammarön och med Anne i Anne på Grönkulla
fortsatte under min tonårstid. Jag minns hur jag läste och
läste om de rader i Röda Nejlikan när lady Blakeny sänkte
sina svarta ögonfransar mot kinden i en svepande rörelse
och hur hon, liksom av en händelse, lät undslippa sig en
liten suck när sir Percy gick förbi. Lika noga studerade jag
de rader i Borta med vinden där Scarlett sänker sina svarta
ögonfransar i varje mans närvaro och framför när Ashley
gick förbi. Att båda böckerna också beskrev omstörtande
samhällsförändringar såg jag inte då.
Mitt läsande öga svepte likt en strålkastare som rör sig
över en mörk himmel fram och tillbaka över de rader där
kvinnor relaterade till män och hur de gjorde det. Texten
väckte frågor. Vad fanns i den blick som kvinnor måste
dölja i närvaro av de män som de åtrådde? Måste den egna lusten döljas för att kvinnor i en viss tid, i ett visst samhälle, inte skulle bli ifrågasatta som (anständiga) kvinnor? Och vilken uppfattning förmedlade dessa böcker
till mig inte bara om relationerna mellan könen, utan

Under en forskningsperiod intervjuade jag en pojke, som
vägrade att läsa skönlitteratur i skolan, förebärandes hur
tråkigt det var. I nionde årskursen skulle eleverna göra ett
arbete om Nobelpristagare i litteratur. Denne elev, vars
föräldrar kom från Egypten, förstod plötsligt när han
håglöst läste igenom namn på olika nobelpristagare att
det fanns en landsman bland dem, Naguib Mahfouz.
Några veckor senare hade han läst Tjuven och hundarna av
Mahfouz, en nog så krävande roman. Utifrån igenkännandets förtjusning berättar han för mig att det var en
verkligt bra bok. Och vad som var bra med den var att den
unge läsaren hade varit på alla de ställen och gator som
Mahfouz beskrev.
Eftersom boken skrevs 1945, så kunde han också se hur
olika miljöer ändrats. En annan sak som han också tyckte
var bra var sättet på vilket huvudpersonen hämnas och
tar revansch. Här skilde sig våra uppfattningar åt, då revanschen kräver att två personer dödas. Om detta moraliska dilemma hade vi ett långt samtal, i vilket vi båda såg
att bokens huvudperson upplevde ett starkt utanförskap
i den situation som han befann sig i. Kanske erbjöd denna bok också andra möjligheter till igenkännande än de
rent geografiska för en elev som under hela sin skoltid enbart mött svenska författare.
Är detta ett skäl att läsa skönlitteratur i skolan? För att
igenkänning med en verklighet kan bli ingång till en förståelse både av egna och av andras erfarenheter? Lars-Göran Malmgren skriver att en förutsättning för att en läsare överhuvudtaget ska bli engagerad i en bok är denna
igenkänning av egna och andras erfarenheter. De elever
som kan känna igen sig i en text har större möjligheter att
få spontana associationer till egna erfarenheter. De personliga erfarenheterna finns kvar under läsningen som
en referenspunkt, en nödvändig förankring i texten, även

föreställa sig en samhällsförändring i en mer tolerant riktning. När en annan elev sa att ”som katolik ser jag homosexualitet som onaturligt och därmed också homosexuella adoptivföräldrar som något onaturligt”, så har texten
gett henne en möjlighet att få säga sin åsikt, men också att
höra andras. Litteraturläsning i skolan kan därmed, i ett
samspel mellan textens frågor och läsarens åsikter, få en
överskridande funktion. De frågor som texten väcker ligger utanför klassrummet, men i det sitter elever som också är samhällsmedborgare, kapabla att diskutera olika
samhällsfrågor.
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om bokens fiktiva personer avviker från hur läsaren själv
skulle ha handlat. Men läsningen kan också stanna vid en
ren igenkänning och läsningen blir bara en självbekräftelse, ett konstaterande av att gatumiljön i Kairo har förändrats. Någon gåta att tolka behöver inte inställa sig,
skriver Lars-Göran Malmgren och jag tänker på den unge
invandrarpojken som vid läsningen av Tjuven och hundarna tyckte att mord är acceptabelt när man vill hämnas.
Vi vet aldrig var igenkännandets möte kan uppstå mellan en läsare och en text. Vad vi vet är att tolkningar av
texten kan skilja sig åt, beroende på vem som läser. ”No
one can read a poem for you”, skriver Louise M Rosenblatt. Eftersom varje läsare är unik, så blir varje läsning
också det. Läsarens möte med texten färgas av egna erfarenheter och tankar. Men läsning av litteratur kan också,
med utgångspunkt i en igenkänning i texten, leda vidare
till reflektioner över svåra frågor och ställningstaganden.
Det kan vara ett gott skäl för att läsa litteratur i skolan, eftersom den förmågan är en nödvändig grund för ett demokratiskt samhälle. Men det är inte det enda skälet till
att läsa litteratur i skolan.

Jag har aldrig lagt ifrån mig
boken och tänkt att jag ska
skriva brev till huvudpersonen

Litteratur erbjuder en mångfald av olika erfarenheter,
handlingar, uppfattningar och åsikter. Men det finns
böcker som jag har lagt ifrån mig olästa efter första kapitlet, böcker som andra läsare har talat om i hänförda ordalag. Så varför ska vi läsa litteratur i skolan, där alla elever
är olika och chansen är liten att två elever finner samma
igenkänning, samma entrébiljett in i boken?
I den frågan finns också ett svar. Vi ska läsa skönlitteratur i skolan just av detta skäl att vi är olika. Därför kommer vi att läsa texten olika, våra olika värderingar kommer
att färga vår läsning och vi kan se att det finns andra uppfattningar än våra egna. Vi ska läsa skönlitteratur i skolan
för att tala om våra läsningar, så som man gör utanför skolan, där människor träffas för att tala om sina olika läsningar av samma text. Det viktigaste är paradoxalt nog inte att läsa litteratur, även om det är en nödvändig förutsättning, utan det är att tala om vad vi tycker oss ha läst.
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Skönlitteratur erbjuder mer än igenkänning. Den kan också ställa frågor. Lurar det
onda bakom det goda som hos John Silver i
Skattkammarön? Den kan utmana våra värderingar. Får bara pojkar segla över haven
och måste kvinnor, liksom Scarlett O´Hara,
dölja sin lust? Den kan tvinga oss att ta
ställning till olika frågor som om homosexuella får adoptera? I läsningen kan vi ompröva våra ställningstaganden. Kan hämnd
rättfärdiga mord som i Tjuven och
hundarna? Dessa frågor och liknande lyfter
texten till en annan nivå, till ett igenkännande i frågor som berör oss alla.
Aldrig har jag, när jag lagt ifrån mig en
bok, tänkt att ”nu ska jag skriva en recension av den här boken”. Aldrig har jag tänkt
att jag ska skriva ett brev till huvudpersonen. Aldrig har jag önskat svara på frågor
om ”vad jag tror att författaren menade”
med det ena eller det andra. Inget av detta,
så som man ofta gör när man ”läser” litteratur i skolan, lockar mig. Nej, jag har slagit
ihop boken och tänkt: Nu måste jag prata
med någon om en fråga i den här boken.
Det främsta skälet att läsa litteratur i skolan är att tala om frågor som den väcker.
Den flitigaste citerade meningen ur Aidan
Chambers bok Böcker inom oss är den elvaåriga Saras replik om att ”vi vet egentligen
inte vad vi tycker om en bok förrän vi har
pratat om den”. Men det är bara halva sanningen. Vi vet egentligen inte vad vi tycker
om oss själva förrän vi har talat med andra
om den bok som vi har läst. Och vi vet inte
vad andra tycker innan vi har hört deras
åsikter. Då kan ibland perspektivbyten uppstå, både med texten och med andra läsares tolkning av
den. Därför ska vi läsa litteratur i skolan. I samtalet kan vi
lyssna, både på oss själva och på andra. Och detta lyssnande som kan vara början till en förståelse av olikheter, är
nödvändigt i en demokrati.
I en nyutkommen bok med titeln Varför läsa litteratur?
för litteraturforskaren Magnus Persson en intressant och
kritisk diskussion bland annat kring frågan om varför litteraturläsningen i skolan måste legitimeras? Kanske för
att den också är lustfylld och att man därför måste peka
på nyttan med den, skriver Persson och citerar David
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Kaufmann. Vi är åtskilliga som i olika texter, varav denna
essä är en, samtalar med varandra om frågan varför man
ska läsa skönlitteratur i skolan. Magnus Persson, Lars-Göran Malmgren, Charles Sarland, Aidan Chambers, Louise
M Rosenblatt, vi undersöker frågan ur olika perspektiv.
Ingen av oss har några säkra svar. Tvärtom. Något som
förenar oss är vår skepsis mot sådana. Kanske förenas vi
också av uppfattningen att demokrati är en ständigt pågående process och att samtal om litteratur och de frågor
som den väcker, kan ha betydelse i skolans kamp för ett
□
demokratiskt samhälle.
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Hur når man fram till eleverna med skönlitterära texter?
Det handlar om att väcka lust, hävdar en författare.
Lusten kan komma senare, anser en lärare.
En kopp kaffe och en kaka kan också vara en väg till litteraturen.

Ska VI TA MED kakor?
Text: Anna Sjöstrand

I

mitten av nittiotalet sitter jag och
stirrar uppgivet på tio killar i ett
klassrum. De går på industriprogrammet, jag är lärare och vi ska läsa
skönlitteratur. Jag har provat allt,
men de läser ju inte. Jag är helt slut.
Jag tänker sluta som lärare, för jag
orkar inte läsa med industriprogrammet längre. Det kan någon annan
göra, någon mer hängiven person.
Jag ska bara prova en grej till.
Jag häver mig fram genom deras
pladder och skriker: ”Nästa gång gör
jag kaffe i verkstan och så tar ni med
er kakor och så läser vi högt!” Nu blir
det tyst som i graven. Jag kunde lika
gärna ha sagt att de ska ta av sig nakna och hoppa upp och ner. ”Ska vi ta
med kakor? Men fröken, sånt kommer inte vi ihåg. Vi kommer att strula till det, det vet du. Du kommer att
bli besviken. Igen.”
Nästa vecka har Oskar gjort en kaka. Vi tittar generat på kakan som
står där och ser helt vanlig ut. Mest
generad är Oskar som skämtar om
att han förgiftat kakan med bly. Vi
läser den veckan. Knaggligt och inte
riktigt på allvar, men vi läser. Veckorna går, kakorna är på plats och i
stället för att bli generade skryter
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grabbarna ohämmat om sina recept.
Så kommer vi till avsnittet i litteraturantologin, för vi har en sådan,
där Karl Oskar i Utvandrarna snickrar på kistan till sin fyraåriga Anna
som dött för att gröten svällt och
sprängt hennes lilla magsäck: ”Han
tog upp den ena brädan efter den
andra, synade den och kastade den
ifrån sig.” Och vi läser högt och vi
gråter, både killarna och jag. De vänder sig bort och ögonen rinner och
jag gråter för att de gråter och jag
tänker att jag aldrig ska glömma detta, vad läsningen gjorde med oss då.
Att vi delade en erfarenhet som ingen av oss hade, men som det gjorde
så innerligt ont att höra om.
Det här var ett undantag. Min fortsatta läsningsundervisning kantades
inte precis av succéer, jag tyckte att
hela området var besvärligt. Det var
svårt att hitta rätt böcker, svårt att
ställa relevanta frågor om dem och
ännu svårare att hitta jämvikten
mellan uppsatta mål och verklighet.
Läsning blev en börda för mig.
Är det bara jag som tycker att det
här är svårt? Var ligger värdet i läsningen av skönlitteratur i skolan?
Hur gör man för att nå fram till ele-

verna med texterna?
Och vad ska man läsa
egentligen? Jag söker
upp några personer
som kan ge perspektiv.
Christer Hermansson är författare och
kulturchef i Strängnäs. Chefer har makt,
men Christer hävdar
att han aldrig gör så sjuka grejer som chefen i
hans roman Ich bin ein Bibliothekar! Och när det kommer till läsning i skolan vet
han vad han tycker.
– Det väsentliga med läsning
är att väcka lust, och här gäller
det att vara oerhört subjektiv.
Läsfrämjande handlar om att hitta
texter som eleverna går i gång på och
det finns texter som kan sätta i gång
en massa processer.
Vad jag än invänder och hur jag än
försöker visa på problem så pekar
Christer tillbaka på lusten.
– Det är klart att det spelar roll vad
eleverna har för social bakgrund, intressen och så men det finns en
mångfald av litteratur och det går att 䊳
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hitta texter. Vad
består motståndet i? Är
det för långa
texter, ta
kortare.
Är de tråkiga, välj roligare. Vad är
eleverna intresserade av? Låt dem
läsa om det.
Christer berättar att det finns ett
sug efter läsfrämjande arbete på biblioteken, att det kommer många besökare till litterära samtal, inte minst
ungdomar.
– Allt jag lärt mig av värde har jag
lärt mig av skönlitteraturen … så på
vilket spår det vara må så tycker jag
att alla ungdomar ska få komma in
på läsning. Då spelar det ingen roll
vad de läser, bara de börjar.
Läraren måste hänga med

Är det tungt att läsa tycker Christer
att man kan välja korta och anpassade texter, som antologin Färdlektyr
till exempel. Han menar att läraren
behöver hänga med och ta till sig det
nya som kommer, för kanske döljer
det sig något i bokfloden som passar
just den här eleven.
– Jag hittade själv författarskap
som jag inte trodde fanns, en av författarna var Konrad Bayer, en österrikisk absurdist som skrivit bland
annat Det bästa är mig illa nog. När
jag fattade att man kunde skriva
sådär, att det var tillåtet, så började
jag skriva själv. Jag vill skildra världen med mina ögon.
Jag söker upp Malin Mattsson
Flennegård som arbetar som lärare
på Gripenskolan i Nyköping. Hon
återkommer gång på gång till att
skönlitteraturen handlar om att vara
människa. Yrkeselever upplever ofta
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att texter är till för andra, men hon
vill att de ska känna sig delaktiga genom att själva läsa och skriva. De är
del av ett samhälle, en kultur, en arbetsgemenskap och ska inte känna
att de är vid sidan av.
– Jag är inte något som slutar på
–ör och –ist i skolan. Jag är pedagog,
och en av mina viktigaste uppgifter
är att skapa sammanhang och delaktighet. Skolan i sig måste ha den
funktionen, det är ett viktigt politiskt syfte. Det är här läsning blir
viktigt för mig, i de delade erfarenheterna.
Malin tror att de flesta lärare i dag
lägger ner hjärta och själ i att hitta
böcker som de tror kan fånga elevernas intresse, men lusten ser hon mer
som en god vinst än ett huvudmål.
Det kan ha ett värde i sig att man tagit sig igenom en bok. Lust, vad det
nu är, infinner sig ibland långt senare.
När Malins elever ska läsa en bok i
sin helhet tycker hon att det är viktigt att de hittar en bok som passar
dem, där de kan känna igen sig eller
uppleva spänning. Men det finns
också texter som hon vill att de ska
få med sig som kulturellt kapital, referensram, allmänbildning.
– Hör man uttryck som ”oidipuskomplex” eller ”kafkastämning” ska
man känna igen dem och veta i vilket sammanhang de uppstod. Däremot skulle jag inte drömma om att
sätta Processen i handen på någon
som är ovan att läsa.
Läsning i skolan kan vara så olika
saker och ha så olika förutsättningar.
Jennie Malm arbetar som specialpedagog på BUP-skolan i Borås och i ett
par meningar sammanfattar hon sin
arbetssituation.
– Det förekommer att barn blir
misshandlade hemma kvällen innan
de kommer hit, berättar Jennie. Då

kan jag inte ställa mig här framme vi
katedern, slå ihop händerna och säga
att ”nu ska vi läsa Pelle Svanslös”! Jag
måste nå fram, och gör jag inte det så
blir det ingenting läst. Barnen som
kommer till BUP-skolan är inte alltid
pigga, glada och mottagliga. De är
väldigt sårbara, saknar ofta självkänsla och det innebär en fin didaktiskt
balansakt att gå in som pedagog.
En demokratifråga

Det formella lärandet kan skapa
ångest hos barnen och kunskaper
behöver lekas fram. Att läsa kan vara
ett rött skynke för ett barn som inte
kan alfabetet, men ser sina kamrater
obehindrat läsa den ena Harry Potter
efter den andra.
– Det här med läsning är en demokratifråga för mig. Jag vill bereda alla
elever den nyckel till livet som läsningen är, men kan inte särskilja läsning från lärandet i övrigt. Det är vägen dit som är avgörande.
För Jennie är det viktigt att hitta
böcker som ger upphov till samtal,
och när jag frågar efter författarskap
som fungerar så nämner hon genast
Pija Lindenbaum.
– I Lindenbaums böcker finns en
röd tråd. Som den där damväskan
som återkommer i flera böcker, den
är ju underbar … sånt kan vi leta efter och prata om!
Men är det självklart vad som ska
läsas, vad ingår i det kulturella kapitalet som Malin nämnde? Jag vänder
mig till Lisbeth Larsson som är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Hela min forskning handlar om
vad som är värdefullt för olika människor och vad som anses värdefullt
när det gäller litteratur. Det var den
frågan som triggade mig när jag skrev
min avhandling En annan historia: om
kvinnors läsning och svensk veckopress.

tema
Då arbetade jag med det som anses
mest värdelöst av allt, nämligen följetonger och romantisk litteratur.
Lisbeth berättar att hon själv kommer från en illitterat miljö där läsning ansågs onödigt. I Vara där hon
växte upp fanns ett bibliotek dit hon
gick varje vecka, och eftersom hon
inte visste vad som ansågs bra eller
dåligt så lånade hon härs och tvärs,
hon åt av hela menyn.
– Jag älskade att läsa. Att läsa var
en flykt, det gav mig möjligheten att
leva ett annat liv. Det handlade också
om att tänka hypotetiskt; vad kan
man göra, vad kan man inte göra?
Det magiska med litteratur är att det
ger möjligheter till reflektion, kompensation och expansion.
I skolan gick det bra för Lisbeth
och fröken väntade sig mycket av
henne.
– När vi skulle skriva om vår favoritbok valde jag mellan En herrgårdssägen och Borta med vinden. Jag fattade ju inte varför min lärarinna blev
så besviken på mig när jag valde den
senare, men jag ville veta. När jag
kom till universitetet var jag fast besluten att ta reda på vad som ansågs
bra och dåligt.
När Lisbeth skrev sin avhandling
fick hon klart för sig att estetik översätts i etik: den litteratur som bjuder
motstånd anses värdefull. Gemensamt för alla litterära teorier är att
den ”dåliga” litteraturen tar bort
motstånd, uppmuntrar oss att gå vidare, ger lust. Att njuta av en vacker
formulering, fundera på moraliska
dilemman är däremot en bra lust!
– Bakom schematiska uppdelningar i bra och dålig litteratur ligger ett
helt värdesystem. Att gå in i något
förbehållslöst, att ge sig hän, är dåligt och korkat. Att vara autonom,
rationell och intellektuell, det är bra.
Jag läste detta könsmässigt – den lit-

teratur som män föredrar anses ju
traditionellt bättre än den som kvinnor läser.
Hämta kunskap i litteraturen

Lustens vara eller icke vara är tydligen en springande punkt när det gäller läsning. Men glöm inte att läsning förutsätter att det finns något
att läsa. Ramazan Jamal är 18 år och
går i årskurs tre på Falu frigymnasium. Han tycker om att läsa självbiografier där han kan känna igen sig
eller lära sig något nytt. Pojken som
kallades det av Dave Pelzer är en av
hans favoriter.
– Jag har varit med om ganska
mycket själv och läser gärna om
andra som haft ett dramatiskt liv, säger Ramazan.
Ramazan är kurd och kom från
Turkiet till Sverige när han
var nio år. Han tycker
att invandrare behöver läsa mer
än infödda

svenskar och att de behöver en annan typ av kunskap, som hur man
kommer in i samhället och klarar sig
i Sverige. Han är övertygad om att
den kunskapen finns att hämta i
böcker.
– I mitt hem i Turkiet fanns inga
böcker, men min lärare läste en gång
högt för oss ur en bok som handlade
om en pojke som växte upp och blev
kejsare. Jag hade aldrig hört något
liknande. När hon läst klart boken så
stal jag den från henne och tog den
med till Sverige. Än i dag har jag
skuldkänslor och jag planerar att söka upp min lärare nu när jag ska besöka Turkiet. Hon ska få en bok av
mig. Det är hemskt att växa upp
utan böcker. I böcker finns ju allt! □

Malin Mattsson
Flennegård är lärare
på Gripenskolan i Nyköping.
Foto: Roger Culmsee
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I dag möter barn och ungdomar många olika berättelser på film och teve, i böcker och digitala texter.
Genom såpor, fantasy och datorspel träder de in andra textvärldar än skolans traditionella.

Den vidgade
TEXTvärlden

tema

CARL HAMMOUD. THE SPIRIT OF EMPIRE, 2005. BUS.

Av Christina Olin-Scheller

N

iklas, en artonårig pojke på ett av gymnasiets yrkesförberedande program, älskar fantasy och slukar böcker av
David Eddings, Robert Jordan och J R R Tolkien. På fritiden vill säga. I skolan har Niklas svensklärare stora problem med att få honom intresserad av skönlitteratur. ”Läsa

gör jag för att det är roligt – inte för att redovisa”, uppger
han som förklaring vid en av våra intervjuer. Den ägde
rum mot slutet av de tre år som jag följde honom, hans
klasskamrater och tre andra gymnasieklasser i syfte att
studera relationen mellan fritidens och svenskämnets
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förhållningssätt till och värderingar om text och läsning.
Niklas uttalande om att det är roligt att läsa, vänder
kanske upp och ner på en del föreställningar om ungdomars läsande. I synnerhet pojkars. Att pojkar inte läser
skönlitteratur tycks i dag vara en alltmer vedertagen sanning. En rad undersökningar – bland annat från Skolverket
– visar dessutom att de pojkar som mot all förmodan faktiskt läser, gör det betydligt sämre än flickor i samma ålder.
Men visst läser barn och ungdomar och självklart är de
intresserade av berättande och berättelser. I en undersökning redovisad i Svenska Dagbladet har till och med ”författare” placerat sig på andra plats bland drömyrkena i
gruppen18–25 år. I dag läser dock många unga på ett sätt
som vuxna inte känner sig hemtama med. Ofta krockar
också de ungas förförståelse och kompetenser kring text
och läsning med skolans typografiskt präglade textvärld.
”Papper och penna är gammalt och tråkigt”, säger Niklas klasskamrat Tom. Han ser inte heller någon mening
med svenskämnet över huvud taget. De är båda överens
om att ”inget av det som man lär sig på svenskan kan man
ha nytta av”. Inte heller flickorna Sara och Emelie har
mycket till övers för litteraturundervisningen. ”Böckerna
är för sega och dåliga”, säger de och ingen ser heller något
värde i ämnets litteraturhistoriska moment.
Niklas, Toms, Saras och Emelies uppfattningar om

svenskämnets och litteraturundervisningens marginella
betydelse, som de delar med flertalet av flickorna och pojkarna i min studie, är nedslående. Svenska på alla skolans
stadier borde vara centralt i barns och ungdomars utveckling och lärande. Ämnet ska behandla olika aspekter av
språk, text och läsning, vilka alla är viktiga faktorer i barns
och ungdomars identitetsbygge. I styrdokumenten ger
detta faktum avtryck redan i inledningen: ”Svenskämnet
syftar till att stärka elevernas personliga och kulturella
identitet samt utveckla deras tänkande, kreativitet och
förmåga till analys och ställningstagande.”
Ungdomar är ständigt sysselsatta med att identifiera sig
själva som sociala och kulturella varelser såväl i som utanför klassrummet. I denna process spelar inte minst möten
med olika slags berättelser som film, böcker och digitala
texter en stor roll. Dessa möten är meningsskapande och
här utvecklar de förståelse för sig själva och sin omvärld.
Ur identitetssynpunkt är det alltså inte oviktigt att
Niklas beskriver sig som ”fantasyälskare”, att Tom kallar
sig ”datornörd” eller att Sara har Gömda som favoritbok
och Emelie aldrig missar ett avsnitt av teve-serien Ally
McBeal. Det är inte heller utan betydelse på vilket sätt
dessa elevers texpreferenser blir bemötta i klassrummet.
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Flertalet av ungdomarna i min studie upplevde alltså
att svenskämnet inte utvecklade deras kunskaper om text
och läsning. Ett skäl till detta är skillnader mellan elevernas och skolans förförståelse, förväntningar, kunskaper
och värderingar om fiktionstext.
I skoldebatten kring svenskämnet är det engelska ordet
literacy i dag ett vanligt begrepp. Traditionellt har det
kopplats ihop med den enskilde elevens förmåga att hantera olika läs- och skrivsituationer av typografiska texter.
I takt med medielandskapets utbredning och utveckling
har dock innebörden av begreppet förändrats. Svenskämnet på såväl grund- som gymnasieskolan utgår i dag från
ett vidgat textbegrepp som förutom typografiska texter
också inkluderar exempelvis ljud och bilder.
En alltmer utbredd uppfattning är också att literacy inte är någon grundläggande färdighet man en gång tillägnar sig och som sedan är konstant. I stället lyfts den kontextbundna och sociala dimensionen kring begreppet
fram i diskussionen. Allt oftare betonas också vikten av
att barn och unga socialiseras in i olika tolkningsgemenskaper där de kan känna sig delaktiga.

De ungas kompetenser
krockar med skolans
typografiskt präglade textvärld

I skolan och bland lärare i svenska brukar pojkar som Nik-

las och Tom betecknas som ”icke-läsare”. Denna elevgrupp omgärdas inte sällan av åtgärder av olika slag i syfte att öka deras läsning av tryckt typografisk text. I
många fall betraktas de också som närmast illitterata och
spås en mörk framtid.
Men självfallet har elever som Tom och Niklas kompetenser om text och i läsning. På fritiden använder de dessutom flitigt fiktionstext i sitt identitets- och genusbygge.
Fantasylitteraturen får ibland Niklas att skolka från skolan och han spelar mängder av datorspel som utgår från
böckernas fiktiva världar. Även Tom är en flitig datorspelare och han är också mycket intresserad av film. Han besöker dessutom regelbundet fanfictionsajter på nätet där
han kan läsa andras och publicera egna texter som utgår
från verk som Star Wars, Gladiator och Sagan om Ringen.
Den literacy-kompetens eleven bär med sig in i klassrummet är en del av hans eller hennes repertoar, som

tema

CARL HAMMOUD. FORCES OF ACTION, 2006. BUS.

Kathleen McCormick kallar det. I mötet mellan text och
läsare har dessa repertoarer en avgörande betydelse. I läsningen agerar läsaren och texten utifrån dels en allmän,
dels en litterär position. Båda är avhängiga av allmänna
bakomliggande ideologiska strukturer, ofta omedvetna
och självklara.
Läsarens allmänna repertoar är avhängig av saker som
attityder och värderingar som rör exempelvis etnicitet,
genus, religion, livsstil och människosyn. Den litterära
repertoaren innefattar uppfattningar och föreställningar om text och litteratur, tidigare läserfarenheter och förmåga till olika lässtrategier. Textens allmänna repertoar
handlar om aspekter som dominerande moraliska värderingar och politiska och religiösa övertygelser, medan den
litterära repertoaren innefattar formella och innehållsliga element som språk, stil och struktur.
Läsakten, där textens och läsarens olika föreställningar

möts, är spänningsfylld. I denna process kan repertoarerna samspela eller matcha. I sammanhang där lärandet är i
fokus bör alltså texterna utmana läsarens tidigare föreställningar. Men spänningen mellan repertoarerna kan
också helt utebli om avståndet mellan dem är för stort.
Resultatet blir då en kollision och läsaren avvisar eller
missförstår texten.
I klassrummet har också läraren en repertoar av stor betydelse för undervisningens utformning. Denna repertoar kan huvudsakligen sägas bestå av lärarens uppfattning
om texters betydelse, funktion och värde i ett institutionellt sammanhang.
Den textvärld elever mestadels möter i svenskämnet do-

mineras av typografiska texter. På högre stadier präglas
urvalet ofta av det som uppfattas som svenskämnets uppdrag att förmedla bildning och ”cultural literacy” – för- 䊳
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mågan att delta i en diskurs med gemensamma (hög)kulturella ramar. I min studie innebar detta att undervisningen fokuserade på en fast uppsättning kunskaper och
förhållningssätt. Relativt okritiskt sattes ett begränsat
urval av historiska fakta och korta utdrag ur kanoniska
texter i centrum.
För elever som Niklas, Tom, Sara och Emelie innebar
svenskämnets textvärld sällan någon matchning med deras egna repertoarer. Urvalet av texter och undervisningen runt läsningen gav eleverna få möjligheter att läsa med
igenkänning och identifikation, urskilja teman och intertextualitet, fylla i tomrum eller tolka bildspråk.
Skolans bokredovisningar och recensioner, där huvudsyftet var kontroll av att de läst, var inte meningsfullt för
Niklas och Tom. Inte heller Sara och Emelie var positiva
till läsandet i skolan och tyckte att undervisningen om
texter och författare fick för stor plats. De ville alla bli engagerade och ”lära sig något” av litteraturundervisningen.
I fritidens textvärld fann dock eleverna konstruktiva

Ska såpor, fantasy och
datorspel ersätta Strindberg,
Frankenstein och Dante?

objekt för såväl identifikation som motidentifikation. I
läsningen förväntade de sig ett snabbt och starkt känslomässigt engagemang, en faktor som de ofta saknade i skolan. I stället uppnådde de detta i möten med fritidens melodramatiskt berättade texter och multimedier som film,
dokusåpor och liknande teveproduktioner. Många av pojkarna valde dessutom ofta olika former av datorspel.
Bland flickorna var böcker baserade på verkliga händelser
och med starka kvinnoporträtt mycket populära. Vanliga
titlar var En blomma i Afrikas öken och Gömda, liksom filmen G I Jane.
Betyder då styrdokumentens vidgade textbegrepp och

elevers medievanor att den typografiska skriften och
klassiska kanontexter inte har någon framtid inom
svenskämnet? Ska såpor, fantasy och datorspel ersätta
Strindberg, Frankenstein och Dante?
Självklart är det viktigt att barn och ungdomar tillägnar
sig skriften som ett redskap för reflektion och kommunikation. Det hör till de allra mest grundläggande uppgif-
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terna för skolan. Men en väsentlig del av svenskämnets
ansvar är också att utveckla elevernas kunskaper om text
och berättande, deras förmåga att tolka, aktivt ta del av
och kritiskt förhålla sig till berättelser bestående av såväl
typografisk text, som ljud och bilder. Inte minst för att
läsning av fiktionstext ger människan redskap att strukturera sina erfarenheter narrativt och expressivt – redskap som vi sedan använder när vi konstruerar och stärker
vår personliga och kulturella identitet.
Läsning på fritiden och läsning i skolan är – och ska vara – olika saker. Elevernas lärande och utveckling sker i
spänningsfältet mellan olika repertoarer och skolan ska
därför inte dra sig för att utmana elevernas föreställningar om text och läsning.
Om ambitionen är att undervisningen ska utveckla elevers läskompetens och vidga deras allmänna och litterära
repertoarer, måste lärare vara medvetna om elevernas
förförståelse och kompetens. Detta innebär kunskap om
deras fritidstextvärldar. Elevernas läsning av olika texttyper måste också bemötas med respekt, tas på allvar och
diskuteras. Det betyder inte att typografiska, klassiska
texter ska plockas bort från undervisningen. Förutom att
dessa bär på kulturhistoriska värden, ställer de samma existentiella frågor om makt, kärlek, relationer och vänskap
som fritidstexterna gör.
Ska undervisningen nå fram är jag övertygad om att urvalet måste göras med lika stor omsorg och hänsyn till de
specifika elevernas repertoarer som fallet är med andra
undervisningsinslag.
Det didaktiska sammanhanget är självklart också avgörande för elevernas läsprocess. Utan ett känslomässigt
engagemang förmår eleverna inte etablera litterära föreställningsvärldar, något som sker i konkreta undervisningssituationer. Hur man arbetar med stoffet är därför
avgörande för om det blir matchningar eller kollisioner
mellan repertoarer. Ett annat viktigt inslag i undervisningen, som alltför ofta saknas, är att tillsammans med
eleverna lyfta fram metaperspektiv på lärandet.
Verksamheten i klassrummet kan bygga nödvändiga
stödstrukturer för läsutveckling, inte minst genom intertextuella kopplingar till fritidens textvärld. Hit hör också dialogiskt präglade samtal och uppgifter kring texten
där elevernas läsupplevelser bildar utgångspunkt. Lusten
till lärande kommer också av att i högre utsträckning producera eget material i stället för att reproducera andras.
Då finns också möjligheten att synliggöra repertoarer
och värderingar om olika texter och ett ömsesidigt läran□
de mellan lärare och elever.

tema
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Artikelförfattare
Christina Olin-Scheller är universitetslektor i litteraturvetenskap vid
Karlstads universitet. Tidigare i år disputerade hon på avhandlingen Mellan Dante och Big Brother – en studie om gymnasieelevers textvärldar.
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Pappa Björn
KOKAR gröt
Förskolläraren läser för barnen.
Som en god fe trollar hon med berättelsen.
Men i stället för skönhet får Törnrosa en stark röst.
Ett sätt att komma runt det traditionella genusmönstret
i barnböcker är att låta gestalterna
byta egenskaper.
Av Lena Kåreland

tema
R

CARL HAMMOUD. THE CONVENTION, 2005. BUS.

ebelliska pojkar som skaffar sig ett stort handlingsut-

rymme och flickor som rör sig i hemmets värld och är
följsamma och duktiga hjälpredor. Så kan det se ut i
många barnböcker, där genusmönstret är tämligen traditionellt. Könssegregationen i barnlitteraturen ifrågasattes redan på 1960-talet av sociologen Rita Liljeström. Varför skulle pojkar och flickor redan som ettåringar styras
in mot skilda aktiviteter och intressen, frågade hon med
anledning av en blå respektive en rosa pekbok som då hade getts ut. Där visades klädesplagg och frukter för flickan, bilar och flygplan för pojken.
Hur är dagens förskola som litterär miljö och vilken roll
har skönlitteraturen i verksamheten? Hur är pedagogernas syn på böcker och läsning i relation till genus? Hur ser
utbudet av böcker ut i förskolan? Vilka bilder av manligt
och kvinnligt möter barnen i de böcker och berättelser
som de tar del av i förskolan?
Förskolan är en mötesplats, gemensam för barn från alla grupper i samhället. Här får många barn kanske sina
första estetiska upplevelser genom att lyssna på sagor, titta i bilderböcker eller vara åskådare till dramatiseringar
av olika berättelser. Högläsning har en lång tradition i
förskolans verksamhet. Men i förskolans läroplan, Lpfö
98, ges inte särskilt många konkreta uttalanden om litteratur och läsning. Visserligen talas det flera gånger om
kultur och kulturarv som barnen ska bli delaktiga av. Det
görs emellertid inte klart vad begreppet kultur omfattar
eller egentligen står för. Inte heller när språkets roll kommer upp till diskussion i läroplanen nämns det något
konkret om böcker, läsning eller litteratur.
Hur som helst kan man tycka att böcker skulle kunna
vara av stor betydelse för att skapa medvetenhet om det
egna kulturarvet, om livsvillkor och kultur i andra länder.
Och självklart är litteraturen av stor vikt för att utveckla
språket. Arbetet i förskolan kan dock i hög grad läggas
upp efter pedagogernas egna önskemål och specialintressen. Det finns stora olikheter i arbetssätt och inriktning
mellan olika förskolor, vilket beror på att förskolan till
skillnad från skolan i övrigt inte har några kursplaner att
följa. Att litteratur är ett viktigt hjälpmedel för barnens
identitetsutveckling och självförståelse är de flesta överens om.
Då böcker både i text och bild gestaltar olika bilder av
kvinnligt och manligt och av begreppen flicka och pojke,
bidrar de till att forma barnens syn på genus. I läroplanen
framgår tydligt att förskolan ska motverka traditionella
könsmönster och könsroller. ”Flickor och pojkar skall i 䊳
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förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” Så tydligt formuleras uppdraget. Att
studera genusmönster i de böcker som barn kommer i
kontakt med i förskolan är således angeläget.
I ett projekt om genusperspektiv på litteraturen i skolan
och förskolan som bedrevs vid universitetet i Uppsala
under åren 2002–2005 fann vi att tillgången på böcker i
de förskolor vi studerat var relativt god. I regel kunde barnen välja bland 60–70 titlar. Böckerna lånades för det
mesta på det kommunala biblioteket, vilket medförde att
utbudet regelbundet varierades. Mer sällan köptes böcker in till förskolan. Så gott som dagligen förekom något
litteraturrelaterat inslag. Ofta rörde det sig om högläsning. Sagostunden före lunch tycks ha varit rutin, men
man lyssnade också till berättelser på band, på musik eller cd-skivor. Pedagogerna på de förskolor vi undersökt
försökte ta till vara de tillfällen som gavs att läsa och berätta för barnen. De betonade litteraturens betydelse för
barnens utveckling. Främst handlar det om att träna
språket, att ge barnen nya ord och få dem intresserade av
att lära sig läsa. Barnens eget berättande är också viktigt.
De får ofta berätta egna sagor och återberätta för andra
det de själva hört. Flera pedagoger är även angelägna om
att till barnen förmedla vad de kallar kulturarvet, de klassiska sagorna. Det finns många barn som aldrig får lyssna
till sagor och berättelser hemma.

Kenta vill
dansa och klä ut sig
i prinsesskjol
Ofta är litteraturaktiviteterna kopplade till annan
verksamhet. Pedagogernas syn på läsning är för det mesta, men långt ifrån alltid, instrumentell. Även om man
gärna anlägger nyttoaspekter på litteraturen, framgår det
tydligt att man också vill förena det nyttiga med vad man
skulle kunna kalla en lust- och nöjesaspekt. Läsningen
förknippas med något magiskt, och barnen suger i sig de
böcker som läses. Det är roligt att läsa böcker i förskolan.
Men hur medvetna är då pedagogerna om genusaspekterna? Det finns stora variationer mellan dem som är öppna
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för att genus konstrueras i vardagens alla aktiviteter i förskolan och dem för vilka genus inte alls är någon prioriterad fråga. En förändring i detta avseende är dock på gång,
inte minst sedan allt fler genuspedagoger har anställts i
förskolan. Det finns också många förskolor som aktivt arbetar med jämställdhet och genusfrågor i syfte att ge alla
barn samma möjligheter. När man läser klassiska sagor
och berättelser kan man ibland ändra på vissa detaljer för
att ”genusanpassa” historien. Man kan låta feerna i sagan
om Törnrosa få förse henne med helt andra egenskaper.
I stället för skönhet ger man Törnrosa mod och en stark
röst.
Sagan om Guldlock och de tre björnarna ändrar man
om så att det är mamma Björn som lagar stolen som gått
sönder, medan pappa Björn får koka gröten. Ibland byter
man namn på personerna i berättelsen. Man låter de
manliga aktörerna få de lyssnande flickornas namn, medan pojkarna i gruppen får ge sina namn åt berättelsens
flickor, allt i syfte att ge barnen alternativa bilder av hur
pojkar och flickor kan och får vara. För det mesta uppskattar barnen sådana ingrepp i texten.
Forskning både i Sverige och i andra länder har visat att
pojkar i större utsträckning än flickor har en negativ inställning till skönlitteratur. Läggs grunden till en sådan
attityd redan under åren i förskolan, kan man undra? Att
döma av vårt relativt begränsade material kan man inte
dra några sådana slutsatser. Pojkar är lika intresserade
som flickor av att få lyssna till berättelser, själva ”läsa” och
vara med och välja böcker.
Däremot kan flickors och pojkars bokval skilja sig åt.
Pojkar läser gärna faktaböcker om till exempel dinosaurier och bilar. Flickor är mer förtjusta i att höra de välkända
sagorna om Törnrosa och Askungen och läsa böcker om
prinsessor. Läsningen i förskolan är alltså inte könsneutral, vare sig i fråga om barnens egna preferenser eller
beträffande det genusmönster som kan utläsas i litteraturen. I de böcker som barnen möter i förskolan kan pojkarna finna många fler förebilder att identifiera sig med
än flickorna. Pojkar dominerar nämligen som huvudpersoner, dels i bilderboksutgivningen generellt och dels i de
böcker som förekommer i förskolan.
Men givetvis ska man inte stirra sig blind på huvudpersonernas kön. Det är av lika stor betydelse hur de uppträder,
och också hur böckernas bipersoner, till exempel föräldrar och andra vuxna, beter sig. Vem är det som lagar bilen,
och vem städar? Det är värt att notera att det vanligen är

CARL HAMMOUD. DISTORTION, 2007. BUS.

tema

fäderna som i umgänget med barnen ägnar sig åt det lekfulla och det äventyrsbetonade, medan mödrarna svarar
för trygghet, omsorg och stabilitet.
Det finns emellertid åtskilliga böcker där genusnormer
överskrids. Men barnen kan ibland reagera om de fiktiva
personernas uppträdande avviker alltför mycket från det
traditionella mönstret. Förskolebarn har haft svårt för att
tro att den uppkäftiga och självsäkra katten Snurran i
Kerstin Bergströms och Annika Samuelssons böcker
verkligen är av honkön. Däremot har de entusiastiskt tagit Jujja Wieslanders och Sven Nordqvists böcker om
Mamma Mu till sitt hjärta. Mamma Mu som alltid är pigg
på att utforska tillvaron, att klättra i träd, åka bob eller
bygga koja, är mycket populär i förskolan.

pojke eller flicka och vad man kan göra och bli som vuxen. På så sätt utgör böckernas innehåll en del av de indirekta erfarenheter som barn har att utgå ifrån när de utvecklar sin könsidentitet. Genom litteraturen kan barnen upptäcka vilka positioner som är möjliga för dem att
inta som individer. Och härvidlag är förstås också samtalet kring de lästa böckerna tillsammans med vuxna av
□
stor betydelse.

Artikelförfattare
Lena Kåreland är litteraturvetare och professor vid Uppsala universitet.
Hennes forskning rör framför allt barnlitteratur och genusfrågor.

Vi kan också möta manliga figurer som agerar på tvärs mot

Litteraturlista

rådande genusnormer. Ett exempel är Kenta i Pija Lindenbaums bilderbok Kenta och barbisarna. Kenta vill dansa och klä ut sig i prinsesskjol. I den förskolevärld som
skildras är det inte bara han som vill bryta könsmönstren.
Flickorna ställer gärna upp på lekarnas mer våldsamma
inslag och deltar med liv och lust i fotbollsspelandet.
Litteraturen förser barn av båda könen med bilder och
representationer av hur man kan vara och uppträda som

Bjerrum Nielsen, H (2006): Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett utvecklingsperspektiv. Studentlitteratur.
Davies, B (2003): Hur flickor och pojkar gör kön. Liber.
Fagrell, B (2000): De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om kvinnligt
och manligt i relation till kropp, idrott, familj och arbete. HLS.
Kåreland, L red. (2005). Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur
och genus i skola och förskola. Natur & Kultur.
Rithander, S (1995): Flickor och pojkar i förskolan. Hjälpfröknar och rebeller. Almqvist & Wiksell.
Svaleryd, K (2006): Genuspedagogik. En tanke- och handlingsbok för arbete
med barn och unga. Liber.
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Nya titlar på
VÄRLDENS
BOKHYLLA
Trots att många elever kommer från andra världsdelar
väljer skolan litteratur ur en västerländsk kanon.
Text: Pia Huss

CARL HAMMOUD. DOMESTIC EPILOGUE, 2005. BUS.

H

ar du sett Herr Kantarell? På den
frågan kunde jag svara ett klart nej!
Det konstaterandet gör huvudpersonen Matti i Mikael Niemis Populärmusik från Vittula, en bok som med
sitt personliga tilltal, sin röst från en
landsände den urbane svensken
knappt hört talas om och sitt brokigt
färgrika språk, fått såväl kritikernas
som läsarnas ogrumlade kärlek. En
roman som förstås borde sättas upp
på listan över de titlar vi ibland etiketterar som litterär kanon.
Populärmusik är självklar läsning
för att liva upp mulna högstadiedagar och seg gymnasieleda. Livet är
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inte alltid kul, varken i den svenska
skolverkligheten eller i 60-talets
nordligaste utmarker där såväl unga
som vuxna kände sig marginaliserade av ett bredbröstat Storsverige.
Och där var och en förutsattes känna
till kantareller lika gula som korset
på vår fana. Men i Tornedalen växer
inga kantareller och inga blåsippor
heller för den delen. Ändå var det
just denna ”tropiska” växtlighet som
besjöngs i den Alice Tegnérska musikskatten. Aldrig handlade det om
något i Pajalabornas vardag.
Mikael Niemi skriver om Tornedalen. Men det han skildrar berättar

mycket om de känslor som så många
med rötter i andra kulturer än den
svenska, den europeiska och den västerländska känner igen. Det att inte
riktigt höra till.
Svenska krusbär

Visst, det är sant som Carl Jonas Love Almqvist sa, att blott Sverige
svenska krusbär har, men när det
gäller litteratur är världens bokhylla
en underbar skattkammare. Frågan
är hur mycket av detta som får tillträde till skolan. Att skolornas val av
böcker – önskvärt eller inte – styrs av
en litterär kanon står utom tvivel.

tema
Många blad har vänts i diskussionen om detta under det senaste året
men oavsett ståndpunkt är urvalet
av skönlitteratur till absolut övervägande del av västerländskt ursprung.
Inte förvånande, men knappast okej
i ett modernt svenskt mångkulturellt samhälle där skolans uttalade
uppgift är att sträva efter att varje
elev lär känna det egna kulturarvet
men också får ett internationellt
perspektiv för att kunna se den egna
verkligheten i ett globalt sammanhang. Och där skolan har att förbereda eleverna för ett samhälle med allt
tätare kontakter över nations- och
kulturgränser.
Hela världen som vardagsrum

Om Matti i Mikael Niemis roman
kunde se sig själv i ett stort svenskt
sammanhang är väl tveksamt. Men
det har skett en (multi)-kulturrevolution sen 60-talet. Många av dagens
svenska barn ser sig inte bara i ett
nationellt sammanhang utan har, eller drömmer i varje fall om att skaffa
sig, hela världen som vardagsrum.
Många unga i Sverige har sitt ursprung i Asien, Sydamerika och Afrika och i dag instämmer förmodligen de flesta i att varje barn och ungdom har rätt att känna igen sin egen
verklighet och få närheten till sina
egna kulturella rötter också genom
den litteratur skolan förmedlar. Ändå är den absoluta huvuddelen av
skönlitteraturen som presenteras genom undervisningen västerländsk.
Sedan början av 1980-talet finns
ett regeringsbeslut som innebär att
Kulturrådet garanterar skolorna att
till lågt pris kunna köpa in kvalitetstitlar. Utgivningen Alla Tiders Klassiker har tills nyligen sköljt över
svenska elever med 100 säkra kanontitlar som Pengar, Madame Bovary, Ja-

ne Eyre, Nässlorna blomma, Den gamle
och havet … Alla så utmärkt bra och
berikande. Men inte speglar de någon mångkultur eller skapar globalt
perspektiv precis.
Därför pågår sedan en tid arbetet
med att ta fram och lägga ytterligare
50 titlar till klassikerlistan. Nu med
utgångspunkten att särskilt bevaka
och blicka bortom det västerländska.
Kulturrådet har bland annat engagerat författaren Jonas Hassen Khemiri (Ett öga rött) och den prisbelönta
skolbibliotekarien Zahra Safaie, liksom översättaren och författaren
René Vázquez Díaz. En annan av de
elva medlemmarna är litteraturpedagogen och skribenten Agneta Edwards som också är medlem i Almajuryn (priset till Astrid Lindgrens
minne):
– Hittills har sex av de planerade
50 titlarna utkommit och jag måste
erkänna att jag själv inte är så där
helt bekant med någon av dem, vilket förstås bara bevisar att jag är lika
påverkad av det anglosaxiska som de
flesta andra.
Men jag är nyfiken på den, för mig,
nya litteratur som jag hoppas ska
öppna dörren till en vidare verklighet. Och så tror jag mycket på att de
många unga, de som är hemtama
med de här författarskapen, ska bli
glada och stolta.
Men de sex titlarna som är Juan
Rulfos Pedro Páramo, Clarice Lispectors Stjärnans ögonblick, Chinua
Achebes Allt går sönder, Nguyên Huy
Thiêps Skogens salt, Machado de
Assis Vansinnesläkaren och Yu Huas
Att leva är ännu så färska att det är
svårt att riktigt bilda sig en uppfattning om hur böckerna mottas. Agneta Edwards:
– Jag tror att det är väldigt olika i
olika skolor och områden. Ett pro-

blem som jag ser är att allt färre lärare har ett brinnande litteraturintresse. Många svensklärare läser som
folk gör mest och väljer gärna det
som känns tryggt och välbekant.
Med andra ord det västerländska.
Självklart påverkar detta också urvalet av klassiker. Där tror jag att det
finns mycket att vinna om de här
frågorna kunde komma in och fördjupas redan på lärarhögskolan. Och
som tur är så är eleverna betydligt
mindre konservativa. Många, och då
menar jag också dem som har sitt ursprung i Sverige, är väldigt medvetna
om och nyfikna på att världen verkligen inte bara är svensk!
Coola läsambassadörer

Agneta Edwards är också övertygad
om att de nya böckerna behöver sina
egna förmedlare. Hon talar förtjust
om vilka möjligheter det skulle innebära om ”unga coola personligheter som Jonas Hassen Khemiri” kunde åka runt som läsambassadörer.
– Det blir ju något helt annat än
om böckerna ska väljas och kanske
sållas bort av oss medelålders anglofiler. Nej det här är en viktig satsning och jag är säker på att man
verkligen begår en dumhet om man
inbillar sig att det inte behövs en
verklig drive för att få ”de nya” klassikerna att nå ut.
Säkert har Agneta Edwards rätt.
Det krävs en del för att nå det samhälle som Danuta Ciasnocha, studierektor vid vuxenutbildningen i
Mölndal, definierar så här i en intervju i Göteborgs-Posten: För mig innebär ett mångkulturellt samhälle
att medlemmar ur olika kulturer inte bara lever bredvid och tolererar
varandra, utan också att dessa kulturer befruktar varandra, så att de utvecklas. Först då uppstår dynamik. □
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CARL HAMMOUD. CONSIDERATION OF GREAT WEIGHT, 2005. BUS.

Inre bilder måste
man LÄRA SIG SE
Kan Gud vara avundsjuk? I Rannebergens skola börjar dagen med skönlitteratur.
Läsningen öppnar barnens världar. Att koppla till egna erfarenheter är att sätta ord på sina tankar.

Text: Mimmi Palm

D

et bästa sättet att arbeta med litteratur i skolan, säger lärarutbildaren Jan Nilsson, är att knyta bokläsningen till ett tema. Det mest väsentliga är litteraturens innehåll.
Därefter kommer – innehållet – och
till sist – just det – innehållet.
Om klassen diskuterar berättarteknik så är det med syftet att eleverna ska förstå kunskapsinnehållet.
Likadant om läraren vill att eleverna
ska lära sig tolkande läsning: uppmärksamheten ska riktas mot det
texten har att säga.
Jan Nilsson tummar inte på detta.
Om hans studenter på lärarutbildningen vid Malmö högskola inte ger
sina elever respons på innehållet i

de texter de skriver så underkänner
han dem.
Läsning för litteraturens egen
skull eller som ett sätt att lära känna
kulturarvet göre sig icke besvär hos
honom. Den i dagens klassrum ofta
förekommande bänkboken som tas
fram när det blir tid över, går också
bort.
– Det brukar jag kalla för HTGläsning – huvudsaken-att-tiden-gårläsning.
Som klasslärare på mellanstadiet
på sjuttiotalet upptäckte han fördelarna med skönlitteraturen. Han la
undan läroböckerna och letade i stället upp barn- och ungdomsböcker.
Klassen arbetade med teman som

Innehållet och åter innehållet i en bok är det viktiga, säger Jan Nilsson,
lärarutbildare i Malmö. Foto: Ewa Levau

makt, demokrati, familj eller kärlek,
i flera ämnen samtidigt. Svenska,
SO, bild, musik kunde ingå. Kunskapskällorna var många, skönlitteratur var en. Det var nytt, menar
han, att se skönlitteratur som en källa till kunskap, inte bara till upplevelse.
Men temat är överordnat. Han slår
fast denna ordning med formuleringen: Litteraturen ska kvalificera
sig till undervisningen. Man läser inte Emil i Lönneberga för att det är en
bok av en stor författare. Däremot
kan läraren välja den boken om temat är familj.
Därmed inte sagt att Jan Nilsson
inte är intresserad av textanalys. I en
av hans böcker, Tematisk undervisning,
finns inspirerande exempel. Genom
närläsning av novellen Hattskrället
av Hans Erik Engqvist visar han hur
man i en text kan urskilja flera teman, konflikter och symboler som
gör den pedagogiskt användbar.
Var den för otäck?

För läraren som vill arbeta tematiskt
gäller det att bestämma sig för vilket
spår i en text som ska följas. Är det
”att bli vuxen”, eller ”tjejer och killar” som man ska ta fasta på i novel-

tema

Skolutvecklaren Britta Stensson tillsammans med Dilan Lofti under en litteraturlektion i trean i Rannebergens skola. Foto: Jerker Andersson

len om några tonårskillar som bär
hatt för att verka vuxna och åker till
stan för att ragga tjejer på femtiotalet?
– Det kan också hända att eleverna
berörs av ett annat tema i texten än
det läraren har tänkt sig. Läraren
måste vara beredd att ändra sin planering.
Det kallas att ”lärartexten” möter
”elevtexten”.
De blivande lärare han undervisar i
litteraturdidaktik får lära sig att genomföra pedagogiskt riktad textanalys för att förstå hur de kan använda
en berättelse.
Helst ska hela klassen läsa samma
bok knuten till ett tema. Läsningen
kan bearbetas i samtal eller litterära
rollspel. Eleverna kan skriva egna
texter utifrån något perspektiv som

författaren inte utvecklar i boken,
till exempel hur det går för någon av
bifigurerna eller skriva brev till personer i boken eller debattera i artikelform.
Sätten är många men det tematiska arbetssättet inbegriper alltid elevernas egna erfarenheter. Erfarenhetspedagogiken ställer krav. Eleven
förväntas bidra med sina upplevelser
till skolarbetet. Läraren å sin sida
måste tänka igenom valet av litteratur. Kan det bli svårt att hantera för
någon elev?
Jan Nilsson införde föräldramöten
en gång i månaden i sina mellanstadieklasser. När temat var makt, mod
och rädsla ville han spela Björn Afzelius låt En kungens man som handlar om en våldtäkt. Var den för
otäck? Det tyckte inte föräldrarna.

Åtminstone en barnbok i veckan
bör den blivande läraren läsa, anser
Jan Nilsson. Den bok som väljs till
klassen ska inte vara svårare än att
den passar den svagaste läsaren. En
fördel med det tematiska arbetet är
att den osäkra eleven får hjälp av att
läsningen bäddas in i en kunskapskontext, hävdar han.
Det finns en förförståelse i valet av
tema och ett stöd i att alla i en klass
samtidigt tar fram samma bok och läser. I efterarbetet med att på olika sätt
rekonstruera boken får den som inte
läser så bra också hjälp med att förstå.
I Rannebergens skola utanför Göteborg har treorna litteraturlektion.
Det är morgon, de sitter i en ring på
golvet och läraren läser högt.Eleverna ska koppla det de hör Ewa Josefsson läsa till något de känner igen. In- 䊳
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Jag undrar … Tobias Larsson har lärt sig ställa frågor till texten. Foto: Jerker Andersson

ledningsvis blir barnens associationer ganska allmänna. Hon tar inte
upp tråden varje gång.
– De orkar inte lyssna på så många
repliker av typen: ”Jag har också varit och simmat.”
Med en snabb blick på barnen säger hon: ”Nu får ni ta ned händerna,
jag ska läsa vidare.” Det är textens
kärna hon vill att eleverna ska samtala om. I Ulf Starks berättelse Ängeln och den blåa hästen blir Gud avundsjuk på ängelns och hästens vänskap. Hon vill få barnen att upptäcka
temat om avundsjuka och hur den
känns. Och det gör de också. Flera
har märkt att Gud är som ett barn i
berättelsen. ”Hur då”, frågar Ewa Josefsson. ”För att han är avundsjuk
och vuxna är inte det”, säger en
flicka.
I lektionens nästa moment får barnen gå till sina gruppbord med uppgiften att skriva ned sina tankar om
högläsningstexten och göra förutsägelser om vad de tror kommer att
hända i berättelsen. De har fått lära
sig att formulera frågor som börjar:
”Jag undrar …”
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De läser i bilderböcker och gör
kopplingar – det är den term de har
lärt sig att använda – till något de varit med om själva. I lektionens sista
moment samlar hon barnen i cirkel
igen. Samtalet fortsätter. Nu har
några av eleverna lämnat den ytliga
nivån i sina associationer och kommer in på textens tema. En flicka berättar hur hon själv känt avundsjuka
när hon blivit lämnad utanför av
kompisar. Att hon vågar säga det menar Ewa Josefsson är resultatet av att
hon ständigt uppmuntrat barnen att
uttrycka sina tankar. Arbetet med att
få dem att känna sig trygga har pågått sedan de gick i förskoleklass. De
vet att de inte får skratta åt varandra.
Litteratur varje dag

Genom läsningen ska barnen bli
tänkande, tolkande och samtalande
personer. Det låter storslaget och lite
abstrakt, men arbetet är konkret och
genomtänkt. För att nå dithän att
eleverna kan läsa, förstå och tolka,
krävs att de lär sig lässtrategier. Att
till exempel skapa inre bilder av det
man läser är inte något som alla kan,

det måste man lära sig. ”Vad får ni
för bilder i huvudet när jag läser att
ängeln hade ett moln till täcke?” frågar Ewa Josefsson.
Det finns flera strategier. Att göra
kopplingar till sina egna erfarenheter är en, att ställa frågor till texten
är en annan. Läraren står modell genom att högt säga vilka frågor hon
själv ställer sig under läsningen. Det
kallas att modellera.
Forskaren Annette Ewald har studerat litteraturläsning på mellanstadiet i fyra skolor. I avhandlingen
Läskulturer, lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår visar
hon att läsningen oftast stannar vid
en ytlig färdighetsträning. Åtminstone de läsvana eleverna läser
ett antal böcker, men med få undantag är lärarnas uppföljning dålig i de
skolor hon följt. Eleverna får inte
tillfälle att delge sina tankar utom i
torftiga bokrecensioner.
I de skolor som satsar på läsning
handlar det om kvantitet snarare än
om kvalitet. Eleverna läser många
böcker ytligt snarare än att fördjupa
sig i några. En orsak till det är den

tema
utbildningspolitiska målstyrningens
krav på mätbara läsfärdigheter, hävdar hon. Det gynnar de läsvana eleverna, men stimulerar inte dem från
hem utan lästradition.
I Rannebergen arbetar alla klasser
strukturerat med litteratur varje dag.
Här tas de viktiga morgontimmarna
till litteraturarbetet eftersom barnen är piggast då. Högläsningen är
inte tänkt som avkoppling. Arbetet
kräver att läraren lyckas visa eleverna
hur hon tänker under läsningen. Av
eleverna krävs att de försöker förklara sina tankar och känslor. Läsningen
är bas för all undervisning. Bakom
idén står läraren Britta Stensson.
Förstå att man inte förstår

Hon har arbetat i skolan sedan mitten av 80-talet och ägnar sig nu mest
åt skolutveckling i Rannebergen och
i kommunen. Men kanske ska man
kalla henne idébank och samarbetspartner också. Hon deltar i sina
kollegers litteraturundervisning eftersom ”det är hos barnen jag ska vara för att veta vad jag pratar om”.

Hon och Ewa Josefsson har tagit
med sig lektionsupplägg och lässtrategier från kurser i USA, bland annat
på Columbia University i ”reading
and writing”. De har fått skolledning
och framför allt kolleger att anamma
arbetssättet på låg- och mellanstadiet. Det har inte varit svårt, med ett
samkört kollegium där de flesta har
varit många år på skolan.
För att utveckla litteraturarbetet
har lärarna läst samma barn- och
vuxenböcker och samtalat om dem.
Ibland kopplas litteraturen till arbete med en storyline eller ett tema
men till skillnad från lärarutbildaren
Jan Nilsson tycker inte Britta Stensson och Ewa Josefsson att litteraturen ska underordnas. En bok är i sig
tillräcklig som utgångspunkt för att
öppna nya världar för barnen. ”Jag är
lite rädd för att se litteraturen som
nyttig, jag tycker det ska vara roligt”,
säger Britta Stensson.
– En dröm vore att läsa Ronja rövardotter i sexan. Den vore perfekt för
den åldern, där finns både barns frigörelse från familjen och barns vän-

Lydia Abulu prövar om hon kan känna igen sig själv i berättelsen. Foto: Jerker Andersson

skap. Och inte minst föräldrars frigörelse från barnen. Men det är svårt
att göra eftersom den har fått stämpel som bok för mindre barn.
Britta Stensson har skrivit en bok,
Mellan raderna, strategier för en tolkande läsundervisning, som beskriver
Rannebergens sätt att arbeta med litteratur. Det blir tydligt att hon tycker att själva läsprocessen är viktig. Ingående beskriver hon hur det går till
att lära sig läsa en text. Till exempel
genom att vara lyhörd för textens
ledtrådar och med hjälp av egna erfarenheter försöka förstå textens tomma rum – det som inte sägs ut klart.
Ett första steg på vägen från stum,
omedveten läsare till reflekterande,
kan vara att förstå att man inte förstår – för en del barn vet inte ens att
de missat något.
Det gäller att komma vidare från
fasen då man bara avkodar textens
yta för att så småningom kunna se
en mening och en helhet. Arbetet
ska börja när barnen är små. Då slipper man finna elever som kämpar
□
med läsningen i femman.

En logisk kullerbytta
av KOLOSSALformat
Ungdomar väljer gärna böcker med verklighetsanknytning, som utger sig för att
skildra ”sanningen”. Men hur sanna är de och vems sanning skildras?
En okritisk läsning riskerar att förstärka redan befintliga fördomar.

Av Annette Årheim

A

tt stimulera gymnasieungdomar till att läsa skönlitteratur upplevs av många svensklärare som ett givet beting men också som en sann utmaning. Det är därför logiskt att man blir glad och varm om hjärtat när Kalle, som
tidigare visat sig ha en avog inställning till skönlitteraturläsning, plötsligt visar sig totalt uppslukad av en bok. Så
vad spelar det för roll vad som fångat Kalles intresse? Är
inte all litteraturläsning av godo för såväl elevens individuella som kollektiva identitetsutveckling?
De textvärldar som fångar ungdomars intresse är av
skiftande slag. När det gäller litteratur är det böcker som
marknadsförs som ”sanna historier” och ”dokumentära
romaner” som förefaller göra läsningen mödan värd för
många ungdomar.
Vanan trogen delar vi i dag in litteratur i fakta respektive fiktion, vilket också till stora delar genomsyrar de teorier varmed vi förklarar fenomen som läsning och tolkning. Men bokmarknaden levererar i dag ett så stort utbud av litteratur där man tar sig an historiska referenser
med fiktionens regelverk att vi måste bereda plats för en
tredje kategori. I min avhandling, När realismen blir orealistisk, kallar jag den faktionslitteratur. Sinsemellan talar
givetvis inte ungdomar om den här litteraturen som faktion utan den diskuteras i termer av ”självbiografier” och
”böcker med verklighetsbakgrund”. Dessa benämningar
visar sig emellertid rymma så många olika genrer, som på
olika sätt och i varierande grad låter fakta och fiktion
sammansmälta, att samlingstermen faktion är berättigad.
Litteraturens ”sanna historier” finns redan representerade i klassrummen i gymnasieskolorna, ofta i ”lustläs-

ningens” tjänst, vilket innebär att läsningen följs av ett
minimum av bearbetning. Vanliga titlar är Liza Marklunds Gömda, Dave Pelzers Pojken som kallades Det, Jan
Guillous Ondskan, Waris Diries En blomma i Afrikas öken,
Johanna Nilssons Hon går genom tavlan, ut ur bilden och
Jonas Gardells En komikers uppväxt. Den obearbetade läsningen är problematisk, främst därför att det i läsningen
av faktionslitteraturen öppnas flera möjligheter. Den
kan användas som uppdatering av verkligheten när innehållet bekräftar de fördomar som läsaren redan har med
sig in i läsningen. Den kan också avfärdas som ren fiktion
i de fall där innehållet utmanar läsarens invanda föreställningar. Vid båda läsarterna fungerar faktionen därför oftast fördomsreproducerande.
Dessutom bör påtalas att den här typen av litteratur på-

verkar olika individer väldigt olika. Det märks i dagens
klassrum där det ofta sitter en handfull elever med erfarenheter från och rötter i främmande kulturer. Ett belysande exempel kan hämtas ur min licentiatavhandling
Medier och identitet i gymnasisters mångkulturella vardag.
En ung man, Tomas, använder såväl Sverigedemokraternas hemsida som Liza Marklunds Gömda som argument
och incitament för sin fientliga inställning till invandring i allmänhet och muslimska män i synnerhet. I samma klass befinner sig Bosnienfödda Ajla som tillsammans med mor och syster flydde krigets fasor i hemlandet vid 1990-talets början. Fadern tvingades de lämna
kvar i serbiskt fångläger under ett antal år. Hon vet av
egen erfarenhet att det har en terapeutisk verkan att få 䊳
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skriva om sina hemska upplevelser och att bli läst. Därför
läser hon andras berättelser, som Gömda, av ”respekt”,
men finner läsningen outhärdlig. Hon upplever att verkligheten rymmer så mycket ondska att hon har större behov av att för en stund fly undan den till fiktiva världar.
De ”sanna historierna” har givetvis inte samma magiska dragningskraft på alla elever, men många av dem som
har fastnat för genren förblir den trogen. I många studier
har ungdomars krav på realism förklarats med hjälp av
stadieteorier. Det inger förvisso en slags trygg förhoppning om att det handlar om en övergående fas i vuxenblivandet. Detta måste dock i dag avskrivas som en villfarelse, eller åtminstone som en mycket begränsad kunskap
om vari fascinationen för litteraturens ”sanningar” består. Efterfrågan på faktionslitteratur har nämligen visat
sig vara lika utbredd bland den bokläsande allmänheten.
I mina försök att gå på djupet med frågan om hur vi kan
förstå intresset och läsningen av de ”sanna historierna”
har jag gjort gruppintervjuer med gymnasieungdomar.
En grundtanke har varit att undersöka om det bland ungdomarna i studien råder någon slags konsensus kring varför dessa berättelser lockar till läsning och vilka kvaliteter det är som uppskattas.

Det som också kan framstå som problematiskt är den
höga status som subjektiva sanningar tillerkänns av ungdomarna, samtidigt som de konsekvent omtalar just sanningen i bestämd form singularis. Det är en logisk kullerbytta av kolossalformat. Med anledning av detta har jag
ställt en hypotetisk fråga. Vad skulle hända med trovärdigheten om den ”våldsamme och manipulerande
muslimske mannen”, som beskrivs i Gömda (men som
aldrig fått komma till tals), stiger fram i offentligheten
och kan bevisa att huvudkaraktären Mia och hennes
medhjälpare Marklund har ljugit om hans agerande på
flera punkter? Den kompakta tystnad som har mött mig
vid samtliga intervjutillfällen säger en hel del. När scenariot så småningom nått fram övergår tystnaden till stön,
rynkade pannor och till sist ansatser till trevande svar. ”Ja
… det skulle förstås kännas snopet”, försöker Lotta.

Ungdomarnas sätt att ta del
av dessa ”sanna historier” får
inte fortgå i tystnad!

Ett tydligt mönster utkristalliserar sig vid dessa gruppin-

tervjuer. I samtliga fall går ungdomarna ut väldigt kategoriskt i sina krav på litteraturen. Det ska ha hänt i verkligheten. Det ultimata är om det skapas en självbiografisk
pakt mellan författare och läsare, det vill säga att författare, berättare och huvudkaraktär upplevs som identiska
av läsaren. Då, menar ungdomarna, blir berättelsen mer
trovärdig och enklare att på allvar engagera sig i. Någon
liten frisering av ”sanningen” kan man förvisso godta om
det fungerar spänningshöjande – ”men det måste ändå
vara riktigt verkligt”, understryker Ilona.
Redan här finns problem som jag under diskussionens
gång konfronterar ungdomarna med. Det har undgått
dem att det i de böcker som de själva har läst och utpekat
som fängslande ”sanna historier” inte finns någon verifierad samstämmig identitet mellan författare och huvudkaraktär, Dave Pelzer undantagen. I många fall, som exempelvis i Gömda, finns en välmenande journalist inblandad som har tagit på sig uppdraget att skriva ner en
människas traumatiska upplevelser. Och trots att Marklund knappast kan beskyllas för att hemlighålla sin egen
inblandning i det berättade, så reflekterar inte dessa unga
läsare över detta mellanled och vad det gör för den viktiga ”trovärdigheten”.

60

PEDAGOGISKA MAGASINET 4/07

Efter att denna hisnande möjlighet sjunkit in och diskussionen återfått styrfarten händer emellertid intressanta ting med ungdomarnas syn på litteraturens ”sanningar”. I en grupp framkastar Emanuel insikten att det
inte skulle vara så speciellt förvånande om historien i
Gömda är starkt fiktionaliserad. ”Verkliga händelser
överdrivs ju överallt” i andra medier, så varför skulle det
vara annorlunda bara för att det är en bok? Och Jerker
drar sig till minnes: ”Ondskan, var det inte han Guillous
mamma som sa att han ljugit ihop allting? Fast det gör inte Ondskan mindre intressant …”. Mycket händer alltså
när ungdomar ges möjlighet och verktyg att reflektera
över sina förhållningssätt till litteratur som utlovar ”sanning”, även om den kultur som de själva är en del av naturligtvis är mycket besvärlig att förhålla sig kritisk till.
Gruppintervjuerna visar ett tydligt mönster. De unga del-

tagarna har anammat ett tämligen pragmatiskt och komplext förhållningssätt till begrepp som ”sanning” och
”verklighet”. De har å ena sidan svårt att hantera sanningar i plural, vilket gör att de inte gärna godtar mer än
en sanning i taget. Å andra sidan förefaller de bekanta
med det faktum att det som är sant i dag, kan visa sig
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falskt i morgon. En sanning är således utbytbar mot en
annan. Många av de unga läsarna pekar på löpsedelsjournalistiken som exempel. Där menar de dock att manipulationen av läsarna är helt uppenbar.
Möjligheten finns att man kan förklara intresset för litteraturens ”sanna historier” just utifrån medvetenheten
om massmediernas mer eller mindre kalkylerade bedrägerier. Att genom litteraturen engagera sig i de traumatiska enskilda människoöden som redan är välkända via
löpsedlarna framstår nämligen bland ungdomarna i min
studie som ett mycket seriöst försök att fördjupa sina
kunskaper kring dagsaktuella problemområden. Man läser för att lära, man läser för livet! Men faktionslitteraturen har den fördelen framför ren fakta eller fiktion att
den samtidigt tillfredsställer behov som voyeurism och
äventyrslusta.
Det enklaste vore naturligtvis att rensa bort faktionslitteraturen ur bokförråden och tiga ihjäl den i undervisningen, men med historien i ryggen vet vi att det
inte fungerar. Den här litteraturen lever och frodas i samhället oavsett om den gillas av skolan eller inte. Jag menar
att den, då den ändå redan finns i skolorna, har en given
plats i undervisningen men att ungdomarnas sätt att ta
del av dessa ”sanna historier” inte får fortgå i tystnad. Då
kan den nämligen både nära främlingsfientlighet som
den gör för Tomas och väcka otrevliga minnen som leder
till ångest som den gör för Ajla.
Magnus Persson skriver i en artikel i Kulturstudier i Sverige att det förvånande nog aldrig har skrivits något i styrdokumenten om att skönlitteratur bör utsättas för kritisk
granskning. Den kritiska mediegranskningen har reserverats för bildmedier, reklam och propaganda. Samtidslitte-

ratur med sanningsanspråk lämpar sig, menar jag, ypperligt för mediekritisk granskning och på så sätt sopar vi som
svensklärare rent utanför vår egen välkända arena först.
Många av dessa böcker som har köpts in i klassuppsättningar runt om på våra skolor är av olika skäl de billiga
pocketutgåvorna. Pocketmarknaden är i dag lika hårt
kommersialiserad som någon annan mediemarknad, vilket blir synligt inte minst genom att författare blivit alltmer beroende av att få figurera i den massmediala kändisjournalistiken. Och pocketutgåvorna av faktionslitteratur är snarast fullklottrade med olika budskap som styr
tankarna mot att det handlar om faktaläsning. Att analysera bokomslagens löften i förhållande till vad läsningen
av texten egentligen ger kan vara en möjlig väg att slå två
flugor i en smäll. Dave Pelzers hemska barndomsskildring kan utifrån begreppet realism diskuteras och jämföras med Thérèse Raquins öde i Zolas 1800-talsroman.
Detta bygger givetvis på att man som lärare inte räds att
avkräva de läsovana eleverna mer läsning av varierande
□
slag. Men varför skulle vi inte kunna göra det?

CARL HAMMOUD.
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En berättelse säger mer
än 1000 fakta
Lärobokens fakta får kött och blod.
Begrepp och livsfrågor sätts in i sina sammanhang.
Skönlitteraturen är en guldgruva för lärare i de flesta ämnen,
inte bara svenska.
Men det ställer stora krav på läraren.
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Text: Christina Thors

E

Nina Anneberg
och Elisabeth Sani Gustafsson
Foto: Ewa Levau

tt plus ett är – ja, vad då? I det
här fallet blir svaret: två unga lärare
som sitter bakom likhetstecknet, på
grusplanen och bredvid varandra.
Redan här har vi fått en liten lektion
i matematik. Matematik är inte bara
siffror, det har sitt eget språk med
begrepp som eleverna behöver förstå för att kunna lösa räkneuppgifterna.
När elever misslyckas med problemlösning beror det inte alltid på
bristande räknefärdigheter, utan det
kan lika gärna stupa på bristfällig
språklig kompetens. Undervisningen i matematik styrs i hög grad av
läroboken, som inte ägnar särskilt
mycket utrymme åt begreppsförståelse.
Det konstaterade Nina Anneberg
och Elisabeth Sani Gustafsson när
de skulle göra sitt examensarbete på
lärarutbildningen vid Malmö
högskola för två år sedan, och undrade i samma andetag hur detta skulle
kunna förbättras. Eftersom deras
ämneskombination är NO och
svenska blev det naturligt att pröva
om det gick att använda skönlitteratur i matematikundervisningen.
– Det är små enkla ord som gör att
man inte kan komma vidare i många
matematikuppgifter, säger Nina
Anneberg. Därför är det viktigt att
ge en grund när barnen är små.
– Och det finns många ord som
man egentligen inte tänker på att de
är matematiska, säger Elisabeth Sani
Gustafsson. Som liten – kort, stor –
lång, färre – mindre, fler – mer.
Ett kapitel ur Martin Widmarks
och Helena Willis Cafémysteriet och

䊳
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Med hjälp av skönlitterära böcker vill Mary Ingemansson levandegöra historieämnet. Foto: Ewa Levau

Gull Åkerbloms Inez – Sistan lästes
för två klasser i år 1 och 2. I grupper
och tillsammans diskuterade klasserna de begrepp som fanns i boken.
Vad betydde egentligen först, bredvid, hälften, par, några, flest, under
och mitten i det kapitel som fröken
precis hade läst? Vilken kaka eller
vilka kakor stod bredvid kanelbullarna på bilden? Vad är klockan när den
nästan är tio?
Barnen pratade om begreppen, lärde sig av varandra och åstadkom till
slut en egen ”matte-ordlista” med alla
viktiga ord de kunde komma på.
Nina Anneberg och Elisabeth Sani
Gustafsson påpekar hur viktigt det
är att diskutera det lästa med eleverna och tillsammans komma på att
detta faktiskt är matematik – och att
bara använda skönlitteraturen i matematikundervisningen då och då,
som komplement till den vanliga
läroboken. Dels tycker nästan alla
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elever om att arbeta med mattebokens räkneuppgifter, dels ska man inte bearbeta sönder skönlitteraturen.
– Det ska vara lustfyllt att läsa också, säger de.
Fördjupat historiemedvetande

Det finns en lång tradition i den
svenska skolan att använda berättelser och skönlitteratur i andra ämnen
än svenska. För hundra år sedan fick
stora svenska författare, som Verner
von Heidenstam och Selma Lagerlöf,
i uppdrag att skriva bredvidläsningsböcker för skolbruk.
Under 1900-talets första hälft ansåg Carl Grimberg, som skrev Sveriges historia för folkskolan, att fakta behövde konkretiseras med fantasieggande berättelser i läroboken. På det
sättet skulle eleverna lättare lära sig
sin historia. Men som i allt annat
finns det trender även i läroboksgenren. Läroböckerna i historia under

senare delen av 1900-talet blev alltmer faktafyllda och komprimerade.
Det skönlitterära berättandet lyftes
ut.
– Nu har man upptäckt att
läroböckerna är för trista och inte
gör att barn blir intresserade av
historia, konstaterar Mary Ingemansson som gärna arbetar med
skönlitteratur i undervisningen.
Hon har arbetat som folkskollärare
i 25 år, som skolbibliotekarie i 18 år
och är nu universitetsadjunkt i
svenska på lärarutbildningen vid
Högskolan i Kristianstad. Hennes licentiatavhandling Skönlitterär läsning
och historiemedvetande hos barn i mellanåldrarna blev färdig i februari i år.
Där har hon undersökt om en tematiskt upplagd undervisning med
skönlitteratur som grund kan öka
historiemedvetandet hos elever, 10
och 11 år gamla. Barnen läste Maj Bylocks bok Drakskeppet, hade boksam-
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tal, diskussioner och fick skriva egna
texter. Läroböcker användes parallellt med skönlitteraturen.
Trots att barnen i studien hade
guidning i läsningen, så styrde i vissa
fall de egna intressena. En pojke läste primärt för att lära sig om vapen
och om hur kompassen fungerar. En
flicka ville egentligen bara se hur det
skulle gå i den spännande berättelsen. Ändå förändrades deras förmåga
att tänka omkring det historiska skeendet. Alla fick en fördjupad och
förändrad kunskap om vikingatiden,
men i olika hög grad beroende på
förkunskaper, läsvana och mognad.
– Det är processen, säger Mary Ingemansson. Det krävs att man läser,
tänker, talar, läser igen, skriver. Alltså att det går omlott hela tiden. Du
kan få en ganska god bild av vikingatiden genom att bara läsa själv, men
du kan inte få med dig lika mycket
strukturer och du förändrar inte ditt
sätt att tänka.
Studien visade att barnen inte gärna ville ändra de uppfattningar om
vikingatiden som de hade från början. Trots den nya kunskap de fick i
läsningen, under boksamtalen och
diskussionerna spjärnade de emot i
det längsta.
– Det visar hur istadigt vi håller
fast i våra föreställningar, vilket är
ytterligare ett skäl att arbeta på det
här sättet, säger Mary Ingemansson.
Ett så strukturerat sätt att arbeta
med skönlitteratur i undervisningen
är inte helt vanligt. Fri läsning av
bänkböcker och recensionsskrivande dominerar. Det finns både lärare
och skolbibliotekarier lite varstans
som arbetar litteraturpedagogiskt,
men det är inte vanligt. Men kan
man verkligen arbeta på det här sättet i en vanlig klass?
– Ja, säger hon tveklöst. Ja, det kan
man. Jag har gjort det. Men det mås-

te vara en klass som fungerar och är
van att prata text. Då kan man sätta
dem i grupper och cirkulera mellan
de olika grupperna. Man kan också
ta hjälp av kollegorna i arbetslaget,
av speciallärare och föräldrar. Det
handlar om organisation.
Det är ett arbetssätt som ställer
höga krav på läraren. Läraren måste
självklart ha läst alla böcker som eleverna ska läsa. Men hur hittar man
rätt bok? Den lärare som inte hinner
eller orkar följa med i all skönlitteratur ska ta hjälp av skolbibliotekarien
eller fackbibliotekarien, tycker Mary
Ingemansson.
Författarens egna värderingar sätter sina spår i texten, vilket naturligtvis påverkar barnen. Hur vet man
då vilka författare som har ”rätt”
historiesyn? Hur vet man att fakta
stämmer i en skönlitterär bok?
– Det kan man inte säkert veta,
svarar Mary Ingemansson på båda
frågorna. Men jag kan också ställa en
motfråga. Hur vet vi att de facklitterära författarna har rätt? Vår historia
har omvärderats så många gånger, så
vad är rätt? Då kan jag tycka att en
modern uppdaterad skönlitterär författare kanske har bättre koll än en
gammal lärobok!
När Mary Ingemansson frågade
barnen i studien om man kunde lita
på Maj Bylock, så hade de olika uppfattningar. Någon var tveksam till
det.
– Det är ett uttryck för klarsyn, säger hon. Vi måste väcka de tankarna
hos barnen. Vad har vi för historiesyn? Var står författaren? Kan vi vara
säkra på att människorna levde så
här?
Men när hon frågade barnen om
man kunde lita på läroboksförfattarna, så tittade de på henne som om
hon inte var riktigt klok. Det var
klart att man kunde det.

– Om barnen börjar fundera i de
här banorna när det gäller skönlitteratur, så tror jag att de tänker så när
de tar en lärobok också. ”Jaha, hur
kan vi vara säkra på det här då?”
Emotionell beröring

Gudrun Fagerström är filosofie doktor och lärarutbildare med litteraturvetenskap som huvudämne. I boken Människan och makterna har hon
undersökt hur icke-kristna religioner har gestaltats i barn- och ungdomslitteratur. Hon har intresserat
sig särskilt för religionsämnet, där
hon tycker att det inte räcker med
att använda enbart läroboken.
– Min åsikt är att eleverna ska lära
sig både om och av religionerna,
men jag tror att i läroböckerna blir
det framför allt att lära sig om en religion.
Hon tycker inte heller att
läroböckerna i allmänhet är så inspirerande. De har inte förmåga att beröra eleverna. De har för lite av röst,
av författarens egen personlighet.
– De blir utslätade med en delvis
falsk objektiv prägel, säger hon. Om
man ska lära sig av en religion förutsätter det en emotionell beröring.
Det är här skönlitteraturen kommer in. Ett naturligt sätt att arbeta
med skönlitteratur i religionsämnet
är att arbeta med de frågor som väcks
i böckerna. Men det finns faror på
vägen. I vissa texter kan man ana ett
fördomsfullt västerländskt perspektiv. I andra fall kan man se att författare kan ha svårt att ge andra religioner än den egna full rättvisa. Vissa
författare är generellt ganska negativa till religioner.
– Det kan vara bra att ha en förförståelse för att det kan vara så, säger
Gudrun Fagerström. En författare
kan inte vara helt objektiv. Vi bär alla på våra värderingar och vi förmed- 䊳
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lar dem, även då vi anstränger oss för
att inte göra det.
Hon anser att läraren starkt bör
betona för eleverna att av skönlitterära författare kan vi aldrig avkräva
en absolut faktariktighet. De skriver
fiktion, och fiktion är inte detsamma
som fakta. Här måste lärare och elever gå in som kritiska läsare. Därför

menar hon att det är ett absolut krav
när man arbetar med skönlitteratur i
skolan att lärarna verkligen läser de
böcker som behandlas i undervisningen.
– I annat fall kan man hamna väldigt, väldigt snett.
Gudrun Fagerström tycker att en
av fördelarna med att använda skön-

litteratur i undervisningen är dess
suggestionsförmåga. Det är lättare
att identifiera sig med en person, att
leva sig in i en skönlitterär berättelse.
– Men det kan medföra att man lite okritiskt övertar fördomar av olika
slag, säger hon. Även där har läraren
ett ansvar att se till att det verkligen
blir en perspektivvidgande läsning.

I religionsämnet räcker det inte med att arbeta med läroboken, anser Gudrun Fagerström.

Tendentiös litteratur

Foto:Yvonne Åsell

Skönlitteratur om religion kan
ibland vara starkt tendentiös. Detta
gäller inte minst skildringen av kristendomen. En majoritet av dessa
böcker ges ut av religiösa förlag med
syfte att visa på kristendomens positiva betydelse. Islam är den religion
som skildras mest negativt. Judendomen, å andra sidan, har det blivit
svårt att kritisera efter andra
världskriget.
– Det här syns väldigt tydligt i
barn- och ungdomslitteraturen också, säger hon. Det är en genre som är
ganska konjunkturkänslig. De gångbara värderingarna i samhället återspeglas ofta här.
I de skönlitterära böckerna är det
ytterst sällan som författaren har
som huvudsyfte att presentera en religion. Skildringen fokuserar ofta
mer på att presentera fiktiva personers liv i ett samhälle eller visa en
mognadskris, en identitetsutveckling eller en relationsproblematik.
Religionen förpassas ibland till att
bli en del av miljöbeskrivningarna.
Det kan bli problematiskt, menar
Gudrun Fagerström, eftersom man
inte har obegränsat med tid i skolsammanhang. Samtidigt kan det
också vara en fördel, eftersom religionen kommer in i ett naturligt sammanhang.
– Tittar man i läroböckerna i religion så kanske man får intrycket att
indianer inte gör något annat än
dansar kring totempålar, säger hon. □

Bortom orden
Konsten har sitt eget språk bortom orden.

Katta Nordenfalk
Carl Hammoud är född i Stockholm 1976, utbildad på Valands konsthögskola i Göteborg 1999–2004. Se fler bilder
på www.carlhammoud.com

CARL HAMMOUD. LAND, 2000. BUS.

Carl Hammoud

Mitt möte med Carl Hammouds målningar var ett slags
déjà vu, de kändes bekanta på ett egendomligt vis, som i
en dröm. Eller som i minnet av en läsupplevelse. Glasklara och gäckande. Som om jag skulle kunna kliva in i tavlorna och vara en del i det obegripliga som pågår där. Se
mig om i maktens marmortempel med ampert tunga mahognymöbler, bland bibliotekens katalogiserade hyllmetrar och kontorssalarnas disciplinära ordning.
Han målar fotorealistiskt i olja med klara färger som får
en sällsam lyster. Samtidigt är det ett slags action-painting. Pang! Poff! Kanoner och rökpuffar! Missiler och
granater!
En bokflod sätts i rörelse. En flodvåg av böcker och diarieförda handlingar väller fram, radar upp sig, tränger
ihop sig, sprider ut sig och staplar sig ovanpå varandra.
Misstanken om att det inte står något på boksidorna bekräftas av de få som ligger uppslagna. Böckerna har frigjort sig från sin sammanhållande text: den sköna litteraturen är utsuddad; det mänskliga minnet utplånat …
Människorna har redan försvunnit. Bara väggarna och
möblerna i den Kafka-värld de tjänstgjort i finns kvar.
Samtidigt som han målar upp en dystopi, en negativ
framtidsvision, känns hans konst komiskt befriande.
Som när auktoritära miljöer försöker hålla skenet uppe

bakom polerad yta, samtidigt som
golvet under dem rämnar. Som när
böckerna lever sitt eget liv sammansvurna i en kubistisk långdans
mot civilisationens undergång.
CARL HAMMOUD. BLANK, 2007. BUS.
För den som kan sin konsthistoria (kolla namnen på nätet!) finns hälsningar till Jan Vermeer, Caspar David Friedrich, Giorgio de Chirico, René
Magritte och framförallt Edward Hopper. Men också till
filmer som Monty Pythons Meningen med livet och datorspel där ett slags trompe l’œil, måleri som lurar ögat, gör
bilderna märkligt filmiska. Det är också ett litterärt måleri. På ett spegelblankt köksgolv har Robinson Crusoes ö
vuxit upp. Jag kommer att tänka på Jules Vernes Den hemlighetsfulla ön och kapten Nemo i En världsomsegling under
havet. Nemo betyder: ingenting.
I målningen the Convention iakttar några fåtöljer sin
egen undergång i ett bordsfyrverkeri där ett andeliknande moln följt av likadana minifåtöljer skjuts upp. I brist
på människor tolkar jag in mänskliga drag hos tingen. På
en pinnstolsrygg lyser ett landskap med blå himmel och
grönt fält. Längtar också tingen tillbaka till naturen? En
sak är säker. Naturen klarar sig. Frågan är: Hur går det
med oss?

konstnär

tema

