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Förord
Efter drygt fem års tid kan jag nu konstatera att jag närmar sig slutet
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oerhört spännande och utvecklande. Skrivandet är i mångt och mycket
ett ensamarbete med många timmar framför datorn och jag är därför
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avhandlingen. Per, jag är oerhört tacksam för dina noggranna läsningar
av alla textutkast som passerat revy genom åren. Nina, tack för att du
hela tiden utmanat mig och fått mig att tro på det jag gör. Du har alltid
ställt upp och generöst delat med dig av dina erfarenheter. Silwa, dina
kloka råd om stort som smått har många gånger varit det som knuffat
mig framåt när jag stått och stampat, inte minst då avhandlingsarbetet
tog en ny vändning. Jag vill även tacka Michael Tengberg som var
biträdande handledare under den första tiden av min doktorandtid för
goda råd och noggranna läsningar.
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för att ta del av deras litteraturundervisning, tack också alla elever som
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blivit till.
Jag vill också tacka kollegor på ISLI som fått mig som doktorand på
distans att känna mig välkommen de gånger jag varit på plats. I de två
forskningsmiljöer där jag under de här åren haft min hemvist, CSL och
KuFo har jag haft förmånen att lägga fram flera textutkast under
seminarier vilket varit värdefullt. Tack också till Johan Elmfeldt och
Magnus Persson för många konstruktiva och viktiga synpunkter under
mitt- respektive slutseminariet.
Tack även till Marinette Grimbeek för språkgranskning av abstract.
Stort tack till alla kollegor på IDPP, Göteborgs universitet, där jag
numera är anställd, som ivrigt hejat på i slutspurten.
Sist, men inte minst, vill jag tacka min familj, Khalid, Monia och
Salim för att ni stöttat och uppmuntrat mig under resans gång och fått
mig att stå med båda fötterna på jorden. Tack!
Göteborg, november 2018
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1. Introduktion
Det är en underdrift att påstå att läsning tilldragit sig ett allt större
intresse under de senaste decennierna. Kanske är det inte läsningen i
sig som hamnat i fokus, utan i själva verket den alltmer tilltagande oron
för bristande läsförmåga hos unga och deras nya läsvanor som kommit
att förändra läsningens villkor. Rapporter om svenska elevers
försämrade läsförmåga har bidragit till att diskussioner om läsning och
läsförståelse aktualiserats vilket i sin tur lett till diverse åtgärder från
såväl staten som privata aktörer för att främja och stimulera till
läsning. Exempel på detta är justeringar i styrdokument i form av fokus
på lässtrategier samt Skolverkets satsning Läslyftet som utarbetats i
samråd med läsforskare och som vänder sig till lärare i alla ämnen och
på alla stadier. Andra insatser såsom olika läsfrämjande projekt har
också initierats.1 Dessa satsningar är i allra högsta grad relevanta,
samtidigt så tenderar andra frågor som berör specifikt litteraturläsning
i skolan att hamna i skymundan. Frågor som berör villkor för läslust
och läsupplevelser lyfts inte i lika hög utsträckning som de
infallsvinklar som presenterats ovan, varken i forskning eller i
offentliga samtal. Därför kommer denna avhandlingsstudie att
fokusera grundskolans litteraturundervisning mot bakgrund av
aspekter som lyfter fram andra perspektiv och infallsvinklar.
Litteraturläsningens kroppsliga dimensioner när det kommer till
elevers läsupplevelser utforskas i den här avhandlingen.
Kroppsligheten är också central i en annan av delstudierna där fokus
ligger på litteraturundervisningen. Likaså utforskas ramarna kring
grundskolans litteraturundervisning, det vill säga styrdokumenten.
När det gäller specifikt läsning av skönlitterära texter så
genomfördes 2012 en statlig utredning för att genomlysa litteraturens
ställning och litteraturläsandet i Sverige (SOU, 2012).
Litteraturutredningen syftade först och främst till att ”analysera
1

Det finns idag en mängd olika aktörer som arbetar aktivt med att sprida olika metoder som syftar
till att förbättra läsförståelsen hos barn och unga. Bland ett av dem som fått mest uppmärksamhet
kan nämnas En läsande klass där författaren Martin Widmark är en av dem som står bakom
projektet som riktar sig till grundskolans tidigare åldrar. En läsande klass har dock fått kritik för att
sakna forskningsstöd av bland andra Jan Nilsson och Barbro Westlund (Sveriges Radio, 2014). Ett
annat exempel är satsningen Reading to Learn, en läs- och skrivutvecklande pedagogik som
utvecklats av lärare och lingvister i Australien och utgår från genrepedagogik (Rose & Martin,
2012).
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litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som
förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver” (SOU, 2012, s.
11). Att tillsätta en statlig utredning visar litteraturläsandets status och
att fiktionsläsning specifikt ses som något att värna om. I
regeringspropositionen Läsa för livet (2013), som bygger vidare på det
som framkom i Litteraturutredningen, framläggs nationella mål för
litteratur- och läsfrämjande. I propositionen betonas vikten av att
staten med hjälp av diverse insatser ska bidra med ökad kunskap om
läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i
samhällslivet (Läsa för livet, 2013, s. 22).
Diskussioner om och viljan att skapa förståelse kring ett fenomen
som litteraturläsning handlar till viss del om att gå till botten med
varför vi överhuvudtaget ska läsa. Vad är själva syftet med läsningen;
och varför ska elever läsa skönlitteratur i skolan? Dessa frågor är
viktiga att ställa och diskutera inte minst eftersom det i allra högsta
grad påverkar de didaktiska val som görs i skolverksamheten samt
utformningen av styrdokument som kurs- och ämnesplaner. Val som i
slutändan påverkar eleverna och deras syn på läsning och litteratur.
Det förefaller inte råda någon tvekan om att vi påverkas av berättelser
och att denna påverkan kan ha gynnsamma effekter (Nussbaum, 1990;
Felski, 2008). Det talas däremot mindre om själva essensen av
läsupplevelsen och hur läsupplevelser kan förstås. Det som står i fokus
för studien är att läsning och upplevelse av litteratur har en kroppslig
dimension (Glenberg, 2011; Hammar, 2008) och det är denna
läsningens kroppslighet som föreliggande avhandling har för avsikt att
belysa.
Övergripande syfte och forskningssammanhang
Avhandlingens övergripande syfte är att diskutera samt problematisera
den svenska skolans litteraturundervisning med fokus på bildning och
kroppslighet. Utifrån olika positioner studerar jag villkoren för
grundskolans litteraturundervisning inom ramen för svenskämnet. 2 I
studien lyfts såväl lärares undervisning, kunskapsteoretiska
infallsvinklar på hur litteraturläsning skrivs fram i styrdokument, som
elevers beskrivningar av hur de upplever litteraturläsning. Ett fokus i
avhandlingen är litteraturläsning i relation till kroppslighet vilket jag
2

I avhandlingen fokuseras Lgr11.
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kommer att gå in närmare på nedan. Avhandlingen rör sig således inom
ett brett litteraturdidaktiskt fält där både klassrumspraktik och
läroplansteoretiska perspektiv belyses. Mitt intresse riktas mot
styrdokumentens
syn
på
litteraturläsning,
lärares
litteraturundervisning, samt hur elevers litteraturläsning kan förstås i
relation till kroppslighet.
De forskningsfrågor som ställs är följande:
 Vilken kunskapssyn framkommer i styrdokumenten för ämnet
svenska i grundskolan när det kommer specifikt till
litteraturläsning?
 På vilket sätt kan lärares kroppslighet visa sig och vad berättar
denna om deras hållning gentemot litteraturundervisningen?
 Vad synliggörs i elevers berättelser om läsupplevelser?
 Hur kan barns upplevelser av litteraturläsning förstås i relation
till bildningsidealet?
Den första frågeställningen behandlas i artikel 1 (Fatheddine,
inskickad). I fokus här är den nu gällande kursplanen i svenska, Lgr11.
Fråga 2 utreds i artikel 2 (Fatheddine, 2016) medan artikel 3
(Fatheddine & Olin-Scheller, inskickad) behandlar den tredje
frågeställningen. Den fjärde frågeställningen belyses i den fjärde och
sista artikeln (Fatheddine & Schmidt, inskickad) och knyter också an
till de övriga tre artiklarna.
Min studie ska ses som ett bidrag till både litteraturdidaktiken och
svenskämnesdidaktiken. Att skilja dessa två åt är inte en enkel uppgift
då de både går in i och kompletterar varandra. Många studier har
genomförts inom ramen för dessa två och många väljer att antingen
placera sig inom det ena eller andra fältet. Detta har sin grund i att
litteraturvetenskap och lingvistik, de två universitetsämnen som är
grunden för svenskämnet, är två akademiskt olika ämnen med skilda
traditioner och ramar.
Att skriva en avhandling inom ämnet litteraturvetenskap med
didaktisk inriktning innebär alltså att befinna sig i en gränszon, eller
spänningsfält (Claesson m.fl., 2012; Ricœur, 1993) mellan flera olika
forskningsfält. Det område som litteraturdidaktiken ska täcka är brett
och enligt Bogdal (2002, återgiven i Martinsson, 2015) befinner sig
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forskningsämnet i spänningsfältet mellan litteraturvetenskap och olika
bildningsteorier. Inom litteraturvetenskaplig forskning fokuseras den
skönlitterära texten utifrån olika perspektiv och litteraturvetenskap
kan sägas vara den fond mot vilken litteraturdidaktik till stor del lutar
sig. Bengt-Göran Martinsson (2015) har i en text försökt reda ut
relationen mellan litteraturvetenskap och litteraturdidaktik och
kommer bland annat fram till att litteraturdidaktiken uppkom i mötet
mellan litteraturvetenskap och didaktik, som en följd av såväl praktisk
verksamhet som forskning och teoribildning. Vidare hävdar
Martinsson att litteraturdidaktiken bör ses som en del av
litteraturvetenskapen men att dess huvudsakliga studieobjekt
(undervisning i och om litteratur) fordrar andra teoretiska perspektiv
än vad som vanligtvis förekommer inom så kallad traditionell
(textinriktad) litteraturvetenskap. Detta har jag valt att ta fasta på när
det gäller mina val av teoretiska perspektiv i avhandlingen, vilket
kommer att presenteras nedan.
Att min studie behandlar undervisning i och om läsning placerar
dessutom in avhandlingen inom ett ännu större forskningsfält,
läsforskning. Läsforskning förekommer inom en mängd olika
ämnesområden så som exempelvis psykologi, lingvistik, pedagogik och
neurologi. I en skrift utgiven av Vetenskapsrådet (2006) presenteras
exempelvis olika perspektiv på läsning av forskare hemmahörande
inom en rad skilda discipliner. I forskningsrapporten återfinns
språkvetare, en kognitiv neurofysiolog, en professor i molekylär
genetik, ett antal logopeder, psykologer samt ett antal pedagoger. Ann
Steiner (2015) noterar att det bland dessa nämnda forskare inte
återfinns en enda litteraturvetare, vilket kan betraktas som
anmärkningsvärt. Forskning om läsundervisning förekommer i
huvudsak inom ämnena utbildningsvetenskap, pedagogik samt
ämnesdidaktik. Fokus har legat på läsförståelse, där kognitiva såväl
som sociokulturella perspektiv dominerat. Dessa två teoretiska
perspektiv kommer att introduceras i kapitel 2.
Att avhandlingen är ämnesdidaktisk innebär inte att dörren mot det
allmändidaktiska forskningsfältet är helt stängd. Under studiens gång
har jag funnit flera viktiga teoretiska inspirationskällor som
traditionellt är hemmahörande inom det allmändidaktiska
forskningsfältet (Claesson m.fl., 2012; van Manen, 1997). Jag ser ingen
nödvändighet i att hålla ämnesdidaktiken på armlängds avstånd från
9

allmändidaktiken av den anledningen att de förutsätter varandra.
Didaktik handlar om undervisning och dess innehåll.
Avhandlingens disposition
Efter att ovan presenterat avhandlingens övergripande syfte samt
forskningsfrågor ska jag i följande avsnitt diskutera och precisera olika
centrala begrepp och teman samt rama in studien. Därpå följer en
forskningsgenomgång som dels presenterar olika litteraturdidaktiska
positioner och dels lyfter fram tidigare forskning som har
beröringspunkter med mitt avhandlingsprojekt. Därpå följer ett
teoretiskt kapitel där fenomenologiska och hermeneutiska perspektiv
är de övergripande utgångspunkterna. Andra perspektiv som har
relevans för studien är bildning i relation till erfarenhet och
litteraturläsning och även detta tas upp i teorikapitlet. Det fjärde
kapitlet är ett metodavsnitt där såväl val av metod som metodologi
presenteras. I kappans femte kapitel sammanfattas de fyra
delstudierna. I kapitel 6 förs slutligen en diskussion om resultatet.

Litteraturbegreppet
Att försöka definiera begreppet litteratur låter sig inte göras i en
handvändning, då en tydligt avgränsad och precis definition inte
existerar. Antoine Compagnon (2004) är en av många som försökt reda
ut frågan men fastslår att det är en i stort sett omöjlig uppgift som
riskerar att leda till cirkeldefinitioner. Att definitionen varierar
beroende på vilken historisk tid man befinner sig och mellan olika
samhällen bidrar också till komplexiteten. En sökning på termen
litteratur i Nationalencyklopedins (u.å.) digitala uppslagsverk
redovisar följande beskrivning: ”Samlingsbeteckning för skrivna texter
som uppfyller vissa estetiska kriterier” (NE, u.å.). Vidare påpekas i
samma encyklopedi att begreppet skönlitteratur härstammar från
franskans belles lettres vilket är en benämning på poesi, dramatik,
fiktionsprosa samt essäistik. (NE, u.å.). I den citerade definitionen
antyds, i och med frasen ”vissa estetiska kriterier”, ett värderande
förhållningssätt när det kommer till att försöka ringa in fenomenet
litteratur. Frågan inställer sig genast om de berättande texter som inte
lever upp till dessa estetiska kriterier då kan kallas för litteratur? Och
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om de inte är det, vad är de då? En väg att gå för att komma runt detta
är att istället för litteratur använda sig av termen fiktion. Fiktion är ett
begrepp som erbjuder en större rörlighet då det kan inkludera ett större
spektrum av texter än vad som inryms i litteraturbegreppet.
Etymologiskt härrör termen från det latinska ordet fictio vilket betyder
skapelse eller påhitt. Fiktion definieras i NE (u.å.) som ”något
uppdiktat eller påhittat, som saknar motsvarighet i verkligheten”. I
relation till litteratur kan dock denna definition bli problematisk,
menar Terry Eagleton (1983), då det inte alltid är givet vad som är
fantasi
och
sanning.
Det
finns
många
exempel
på
verklighetsskildringar som klassificerats som romaner/litteratur.
Även Jonathan Culler (1997) har utforskat och problematiserat
litteraturbegreppet. Culler knyter frågan om litteraturens vad till
litteraturens syften. För att kunna förstå vad litteratur innebär måste
man analysera varför människor läser: varför ska vi överhuvudtaget
befatta oss med denna sorts texter, på vad sätt fyller de en funktion i
människors liv? Med andra ord så kan man, enligt Culler (1997), inte
enbart definiera litteratur som objekt utan måste också involvera
aktiviteterna kring litteratur, som till exempel
läsning och
läsundervisning, en ståndpunkt som också är ett genomgående tema i
föreliggande avhandling.
Andra försök till att definiera litteratur kan gå genom att dela in
begreppet i olika kategorier. I en nordisk kontext har Atle Skaftun och
Per Arne Michelsen (2017) delat in termen litteratur i tre olika
kategorier: Det totaliserte litteraturbegrepet, Det smale
litteraturbegrepet och det utvidete litteraturbegrepet.3 Den första
kategorin representerar en allmän, mer generell syn på litteratur som
något som nedtecknats med hjälp av skrift och som har en tilltänkt
läsare. Det handlar här om texter som förmedlar något till någon eller
med Skaftun och Michelsens ord:
All litteratur, uansett type, har en funksjon, det vil si en effekt som realiseres i
møte med leseren, og det er derfor ikke urimelig at man har som et
minimumskrav til litteraturen at den bør ha minst én leser utover den som har
skrevet teksten. Form, sammenheng og funksjon er altså noe som er med og
bestemmer litteraturen som litteratur. (Skaftun och Michelsen, 2017, s. 20)

3

Översättning: det inkluderande litteraturbegreppet, det smala litteraturbegreppet samt det
utvidgade litteraturbegreppet (min översättning).
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I denna första kategori betraktas litteratur som ett dialogiskt fenomen.
Text och läsare förutsätter här varandra. I kontrast till det
inkluderande litteraturbegreppet står det smala litteraturbegreppet.
Fokus ligger på texten som objekt snarare än på mötet mellan text och
läsare. Skaftun och Michelsen (2017) kopplar ihop det smala
litteraturbegreppet med termen skönlitteratur som de menar står för
en viss kvalitet: ”Litteraturen skal være opphøjd og berikende for
’ånden’, altså noe mer enn ren underholdning eller prosaiske
betraktninger.” (s. 21). En beskrivning som till stor del påminner om
Nationalencyklopedins definition av skönlitteratur, se ovan. Här
tillkommer ett värderande inslag i definitionen av litteratur. Litteratur
som läses i underhållande syfte dikotomiseras gentemot litteratur som
berikar själen. En uppdelning som kan vara problematisk, men som har
sitt ursprung i uppdelningen mellan finkultur och masskultur
(Persson, 2000). Det smala litteraturbegreppet vill, till skillnad från
det inkluderande litteraturbegreppet, ge anspråk på exklusivitet. Detta
går att knyta till idéer om en litterär kanon, där vissa texter anses vara
bättre än andra utifrån vissa specifika kriterier. I Skaftun och
Michelsens tredje kategori, det utvidete litteraturbegreppet, inkluderas
andra uttryck än skriftlig litteratur. Folkvisor och muntliga berättelser
kan i enlighet med denna kategori räknas som litteratur då de i många
fall inlemmats i skriftkulturen. Överlag menar författarna att muntliga
texter bör räknas som litteratur. I likhet med Eagletons (1983)
resonemang om fiktionskriteriet ovan så problematiserar även Skaftun
och Michelsen likhetstecknet mellan litteratur och fiktion. Gränserna
mellan vad som är uppdiktat och vad som är dokumentärt eller
självbiografiskt är långt ifrån självklara. Det utvidgade
litteraturbegreppet förefaller ha vissa gemensamma nämnare med ”det
vidgade textbegreppet”, en term som skrevs in i den föregående
läroplanen Lpo 94, men som inte längre förekommer explicit i Lgr 11. 4
Det finns därmed ingen enkel definition av begreppet litteratur.
Däremot finns det ett samband mellan hur litteratur definieras och
synen på dess funktion. När jag i den här avhandlingen använder mig
4

Det vidgade textbegreppet syftade till att inkludera olika sorters texter utöver
skriftspråkliga, vilket till exempel kunde innebära att kulturella uttryck som teaterpjäser,
dans, bild betraktades som texter. Huvudkriteriet för att något ska kunna definieras som
”text” är att detta något kommunicerar ett budskap som kan förstås i en specifik kontext
(Danielsson & Selander, 2014, s. 29).
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av termen litteratur avser jag berättande texter i bokform, det vill säga
tryckta böcker. Jag gör ingen värdering eller uppdelning i form av högt
och lågt utan utgår istället från det som ligger nära barns/elevers och
lärares erfarenhetsvärld när det kommer till litteratur. Den
litteraturdefinition som förekommer i avhandlingen ligger således nära
Skaftun och Michelsens (2017) kategori Det totaliserte
litteraturbegreppet.
Varför litteraturläsning?
Antagandet om litteraturens verkningskraft är avgörande för att förstå
den starka position som läsning av skönlitteratur har haft och har i
ungdomsskolan, trots konkurrens från nya medier (Thorsson &
Ekholm, 2009). Även om det finns många olika argument för att läsa
litteratur så finns det en positiv grundsyn som bottnar i idéer om att
berättelser ofta betraktas som något som kan hjälpa oss att förstå
omvärlden och oss själva. Filosofen Martha C. Nussbaum (1990, 2010)
tillhör de som tydligt tagit ställning för skönlitteraturens förmåga att
vidga människors perspektiv och utveckla den empatiska förmågan,
som hon menar är väsentliga egenskaper i ett fungerande demokratiskt
samhälle.5 Historiskt kan denna koppling spåras tillbaka till antiken
teoretiskt, där Aristoteles betraktade detta att bli berörd av litteratur
som en möjlighet att utveckla människans empatiska förmåga. Det som
Nussbaum betonar är vikten av en inlevelsefull läsning. Av betydelse är
dock att läsningen måste involvera ett visst mått av kritiskt tänkande
och hon argumenterar därför för vikten av balans mellan ett kritiskt
och empatiskt förhållningssätt. I huvudsak riktar Nussbaum in sig på
högre utbildning och hur läsning av skönlitteratur där kan bidra till
utbildande av empatiska världsmedborgare. Fokus ligger därmed på
vuxna läsare, däremot är hennes resonemang intressant då hon sätter
en hög tilltro till litteraturens förmåga att påverka människors existens
och handlande, vilket inte utesluter att detta skulle kunna vara
5

Idéer och teorier kring just litteraturläsandets verkningar har också hämtats från
neurologin och då särskilt begreppet Theory of Mind (ToM) som betecknar människans
förmåga att leva sig in i och förstå en annan persons tankar och känslor. Lisa Zunshine
(2006) hör till de läsforskare som försökt applicera ToM på litteraturläsning.
Litteraturläsning kopplas av henne till människans empatiska förmåga. Det som läsning av
litteratur kan bidra med enligt Zunshine är att träna upp människans perspektivseende.
Även Burke, Kuzmicova, Mangen och Schillab (2016) kombinerar neurovetenskapliga och
litteraturvetenskapliga perspektiv när det kommer till att studera empati och
litteraturläsning.
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applicerbart även på yngre läsare. I Nussbaums diskussion om
skönlitteraturens förmåga att skapa goda människor framhävs i första
hand en viss sorts litteratur, den anglo-amerikanska realistiska
romanen. Vad gäller populärlitteratur så finns hos Nussbaum en viss
skepsis gentemot denna kategori texter vilka hon menar till stor del
innehåller värderingar som avhumaniserar andra. Således går det att i
hennes resonemang spåra en hierarkisk syn på olika sorters litteratur
och deras respektive funktion.
Inte sällan görs även en tydlig åtskillnad mellan litteraturläsning och
andra former av läsning. Beata Agrell (2009) framhåller att de sinnen
och föreställningsförmågor som tas i bruk under just litteraturläsning
skiljer sig markant från de som brukas under läsning av webbsidor eller
dataspelande. Pär-Yngve Andersson (2015) ansluter sig också till idén
om skönlitteraturens potential. I en text talar han om litteraturens
förmåga att understödja ungas utveckling genom att bidra till ökade
insikter om att det existerar andra perspektiv än det egna. Yvonne
Leffler (2013, s. 120) pekar på fiktiva berättelser som redskap för att
rusta sig för livet. Genom att läsa fiktion tränar vi oss i att växla
perspektiv, vilket är en viktig förutsättning när det kommer till att
förstå andra människor och världen runtomkring. Även Anders Öhman
(2015) argumenterar för att läsning av skönlitterära texter skiljer sig åt
från annan läsning och dessutom från andra former av berättande:
Det finns en poäng i att skilja mellan fiktion och icke-fiktion, inte minst för att
det påverkar det sätt på vilket vi läser olika texter. Troligen är det också så att det
företrädesvis är fiktiva texter som vi så att säga stiger in och ”förlorar oss i”.
(Öhman, 2015, s. 11)

I citatet ovan tangeras vad det är som sker under läsning av
skönlitteratur. Öhman återkommer till denna aspekt av läsningen
längre fram i sin text då han definierar litteraturläsning som att
”befinna sig i ett övergångstillstånd mellan inre erfarenhet och yttre
värld” (s. 37). Det som Öhman här tycks beröra är en uppslukande
läsning där läsaren stiger in i berättelsens värld, en aspekt av läsning
som även Rita Felski (2008) intresserat sig för. Hon intresserar sig för
vad som sker under litteraturläsningen och urskiljer fyra olika
dimensioner i denna: Recognition (igenkänning), Enchantment
(hänförelse), Knowledge (kunskap) och shock (chock). Den första
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dimensionen, igenkänning, berör det faktum att läsare i en skönlitterär
text många gånger igen sig i det som de läser. Det handlar här om att
jaget påverkas och Felski menar att det sker en intensifiering av jaget i
detta möte med den litterära texten. Igenkänningen kan bidra till att
nya insikter om det egna jaget träder fram, därmed finns här en
kunskapspotential som berör människans inre. Den andra
dimensionen kan närmast beskrivas som ett förtrollat tillstånd som
läsaren går in i under läsningens gång. Felski poängterar att
förtrollningen uppstår antingen till följd av intrigen eller textens språk.
Den tredje kategorin, kunskap, betraktas här som något som uppstår i
mötet med litteraturen. Det handlar dock inte om någon distanserad
läsning utan snarare om att stiga in i en annan livsvärld och på så sätt
erhålla nya insikter om vad det innebär att vara människa. Detta kan
beskrivas som en kunskapssyn som beaktar den känslomässiga
inlevelsen. Den fjärde dimensionen som Felski lyfter fram är chock,
vilket här innebär att läsaren i mötet med den litterära texten
konfronteras med nya värderingar vilka i sin tur kontrasterar mot
invanda förhållningssätt.
Genom att förflytta fokus från den skönlitterära texten i sig till
upplevelsen av den litterära texten betonar Felski vikten av att
uppmärksamma
läsningens
känslomässiga
aspekter.
Den
känslomässiga och uppslukande läsningen behöver inte nödvändigtvis
dikotomiseras gentemot en analytisk distanserad läsning utan dessa
kan istället existera sida vid sida. Härmed finns i det känslomässiga en
didaktisk potential.

Lustläsning – den ”farliga” läsningen?
Dessa överlag positiva åsikter om litteraturläsningens förtjänster har
dock inte alltid existerat. Särskilt gäller detta romanläsning. Att ge sig
hän och låta sig slukas av intrigen i romaner har under historiens gång
betraktats som problematiskt från ett i huvudsak moraliskt perspektiv.
Ett välkänt exempel som illustrerar detta förhållningssätt är Gustave
Flauberts (1856/2013) roman Madame Bovary. I en essä om
passionerade läsare beskriver Magnus Persson (2018, s. 90‒91) hur
huvudpersonen Emmas besatthet av kärleksromaner kombinerat med
hennes intresse för yta och flärd leder till sönderfall och undergång.
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Persson skriver vidare att Emmas läsning gestaltas genom fysiska och
kroppsliga uttryck vilka exemplifieras med hur hon under ett tillfälle i
romanen drabbas av fasa samt utstöter skrik (ibid.)
Det är framför allt kombinationen romanläsning och kvinnor som
förefaller vara problematisk. Lisbeth Larsson (2011) skriver i Nordisk
kvinnolitteraturhistoria:
Och när romanlitteraturen under senare delen av 1700-talet och början av
1800-talet vinner insteg i Sverige, är det till ackompanjemang av hetsiga
diskussioner om genrens skadliga inverkan på sina kvinnliga läsare. Att läsa
romaner var osunt och passiviserande, menade man. Det gjorde kvinnan
orealistisk, drömsk och inkapabel att leva. (Larsson, 2011)

En liknande retorik fast i en annan skepnad förekommer när det gäller
barn och ungas läsning. Den skönlitterära texten skulle under slutet av
1800-talet och början av 1900-talet läsas under ordnade former och
syftet var i huvudsak att bidra med kunskap, moraliska insikter och
levnadsregler. Barnbokens ideologi, skriver Lena Kåreland (2015), var
under förra sekelskiftet därmed tätt knuten till barnuppfostran
(Kåreland, 2015, s. 15‒16). Att barnet läste för sitt eget nöjes skull
existerade knappast. Särskilt gällde detta barn från fattigare
förhållanden, vilka förväntades hjälpa till i hemmet istället för att sluka
böcker. Kring sekelskiftet kommer dock andra åsikter fram. Ellen Key
(1900/1996), framhöll vikten av att barn får ta del av litteratur. Det som
utmärker hennes resonemang är att barns positiva läsupplevelser kan
leda till något som skulle kunna liknas vid en påbörjad
bildningsprocess. Hon talar om betydelsen av att barn lever sig in
läsningen och betonar därmed barns egna läsupplevelser. Trots Keys
(1900/1996) inlägg i debatten om barns läsning dröjer det många år
innan skepticismen gentemot lustläsning avtar.
Läslust har alltså betraktats som någonting problematiskt som
skolan ska bekämpa (se t.ex. Thavenius, 1999). I folkskolan likväl som
läroverket skulle en viss sorts läsning uppmuntras medan en annan
skulle motarbetas. (Thavenius, 1999, s. 25). Under många år
betraktades dessutom lustläsning som något som hörde fritiden till och
inte något som skolan skulle syssla med.
Inte sällan sammankopplas lustläsning med populärlitteratur som
historiskt sett befunnit sig utanför skolans väggar. Under början av
1960-talet träder dock denna kategori in i skolans värld. Syftet var inte
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att inlemma populärkulturella texter på samma villkor som den mer
kanoniserade litteraturen. Istället handlade det om att betona
skillnaderna mellan dessa och att ”lära” eleverna att skilja mellan bra
och dålig litteratur (Persson, 2000). Den så kallade
vaccinationsmodellen gick ut på att jämföra populärkulturella texter
med god litteratur så att eleverna sedan självmant skulle kunna ”se”
vad som är bra respektive dålig litteratur. Några år senare råder dock
ett annat förhållningssätt gentemot populärkulturella texter och
framför allt lustläsning. Under mitten av 1960-talet talas det plötsligt
om att litteraturundervisningen ska stimulera elevernas läslust. Fokus
kom att hamna på den enskilda elevens fria läsning och därmed blev
populärlitteraturen betydligt mer accepterad i skolans värld. I Lgr69
förekommer också termerna ”lust” och ”läslust” frekvent, både i den
allmänna delen och i kursplanerna för ämnet svenska (Widhe, 2017, s.
87). Målet med litteraturundervisningen var att få elever att läsa
överhuvudtaget och läsningen kom därmed att bli till ett självändamål.
Detta förhållningssätt kritiserades av bland andra Lars-Göran
Malmgren (1979) som ställde sig kritisk gentemot det som benämndes
den fria upplevelseläsningen, en hållning som betonade
litteraturundervisningens funktion av att stimulera läslust och
läsvanor, men där kritisk reflektion och samtal kring det lästa inte stod
på agendan. Kritiken mot den fria upplevelseläsningen föregicks dock
av en annan diskussion som knyter an till vad för slags litteratur som
barn och unga bör läsa, vilket kommer att beröras i avsnittet nedan Vad
bör barn och unga läsa.
Samtida diskussioner om lustläsning förekommer ofta i
sammanhang som berör läsfrämjande insatser (Andersson, 2015, s.
20).6 Christina Clark och Kate Rumbold (2006) definierar i en
forskningsöversikt lustläsning som läsning som sker av egen vilja, för
det egna nöjets skull eller den egna tillfredsställelsens skull. Vidare

Flera olika aktörer arbetar idag aktivt med läsfrämjande insatser. Bland dessa kan
nämnas Kulturrådet som delar ut medel till läs- och litteraturfrämjande insatser. som
syftar till:
 att läsförmågan förbättras jämfört med i dag.
 att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur, och
 att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och delaktighet i
samhällslivet ökar jämfört med i dag. (Kulturrådet, http://www.
http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Lasframjande-insatser)
6
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lyfter de fram att lustläsning kan förekomma på fritiden likväl som i
skolan.
Vad bör barn och unga läsa?
Utifrån ett historiskt perspektiv så har det funnits tydliga idéer om
vilken slags litteratur som bör läsas – och inte läsas. Inte minst gäller
detta barn och ungas läsning. I antologin Ska vi ge barnen
skräplitteratur? (Furuland et. al, 1975) argumenteras genomgående
för en ökad tillgång till ”kvalitetsbarnboken” (s. 11) och ”goda
barnböcker” (s. 89). Dessa kontrasteras mot ”skräplitteratur” och
”triviallitteratur”, kategorier som enligt författarna framför allt
kännetecknas av lättillgänglighet och ett icke-problematiserande
förhållningssätt. Antologins huvudsakliga syfte är att sprida budskapet
om läsningens betydelse såväl som att stimulera till en fortsatt debatt
om hur man bäst begränsar ”skräplitteraturens” inverkan på unga. Ett
genomgående tema i de olika kapitlen handlar om tillgången till
”kvalitetslitteratur”. Flera av författarna i antologin anlägger ett
klassperspektiv då de till exempel synliggör prisskillnaden mellan det
som de anser vara god litteratur och så kallad triviallitteratur. Då de
anser att alla barn, oavsett bakgrund, ska ha rätt till litteratur av god
kvalitet framhäver de skolans och folkbibliotekens viktiga roll i att nå
ut till alla barn.
Ett kapitel i antologin ägnas åt så kallade långserieböcker och deras
popularitet bland barn och unga. Till skillnad från de ”goda
barnböckerna” kännetecknas karaktärerna i långserieböckerna av
oföränderlighet. Huvudpersonerna i dessa böcker betraktas som
oproblematiska då de aldrig hamnar i ”några omskakande
själskonflikter som skulle kunna förändra deras personlighet”
(Mählqvist, 1975, s. 34).
Den svart-vita uppdelning som görs i denna antologi förefaller vara
något onyanserad. Utifrån dagens perspektiv fungerar knappast en
sådan klassificering och uppdelning av barnlitteratur. Dessutom utgår
hela resonemanget från ett vuxenperspektiv, barnens röster om läsning
och litteratur kommer inte till tals i denna antologi. Litteratursynen här
är inte särskilt problematiserande utan snarare normerande. Det finns
två olika sorters litteratur: bra och dålig och ett av skolans uppdrag är
att guida eleverna mot den förstnämnda. Genomgående i de
resonemang som förs är myten om den goda litteraturen (Persson,
18

2012). Martinsson (2018) urskiljer två poler gällande föreställningarna
om den goda litteraturen. Ur ett målperspektiv betraktas en viss typ av
litteratur eller vissa specifika verk som goda och genom att ta del av
dessa blir man en god människa. Litteraturen som medel inbegriper en
idé om att det är vad man som läsare gör med litteraturen, hur den
används, som avgör huruvida läsningen bibringar goda effekter.
Starkt kopplat till myten om den goda litteraturen är
kanonbegreppet.7 Det som i en litteraturhistorisk kontext avses med en
litterär kanon är de historiska verk vars värde det finns en konsensus
kring (Martinsson, 2018, s. 94‒95). Idén om vikten av en litterär kanon
kan knytas till det ovannämnda målperspektivet eftersom fokus främst
ligger på vad som läses och inte hur man läser. Vad som bör läsas i
skolan kom att diskuteras livligt under den så kallade kanondebatten
som försiggick i Sverige under 2006 och som initierades av en
företrädare för ett av riksdagens partier efter en debattartikel i
Sydsvenskan.8 De argument som fördes fram för behovet av en
nationell kanon var att litteraturen ska fungera som ett verktyg där
eleverna får träna på språket, lära sig moral, sedvänjor samt sociala
koder (Wikström, 2006). Debattinlägget kom att bli startskottet för en
stundtals hetsig debatt som varade i cirka en månad på framför allt
debattsidorna i Sydsvenskan, Svenska Dagbladet och Dagens
Nyheter. Persson (2007) diskuterar just denna debatt när det begav
sig och betonar bland annat att fokus istället borde riktas mot varför
vi ska läsa litteratur istället för vad som ska läsas. Uppfattningarna om
litteraturens ”vad”, det vill säga vilken slags litteratur som elever i
skolan bör läsa hänger tätt samman med just olika bildningsideal. I de
senaste läroplanerna förekommer inga tydliga direktiv för just
litteraturens ”vad”, utan det är upp till lärarna själva att tolka in vilken

7

Frågor som berör specifikt kanon i relation till läromedel, översiktsverk och handböcker
har studerats av Lars Brink (1992) och Anna Williams (1997). I dessa två avhandlingar
undersöks frågor som rör vilka litterära verk och författare som återkommer i skolans
litteraturundervisning samt hur dessa presenteras. Williams diskuterar, till skillnad, från
Brink denna fråga utifrån ett genusperspektiv. En av de slutsatser hon kommer fram till är
att de kvinnliga författarna förpassas till litteraturhistoriens marginal. I de litteraturhistoriska
översiktsverken ligger fokus på deras särart och i de allmänna handböckerna placeras de
kvinnliga författarnas texter vid sidan om de centrala litterära strömningarna.
8
Folkpartisten och dåvarande riksdagsledamoten Cecilia Wikström skrev debattartikeln
Skapa svensk litteraturkanon som publicerades i Sydsvenskan 060722. De argument hon
framförde i artikeln berörde flera olika aspekter som till exempel att stärka
bildningstraditionen, befästa litteraturens roll i skolan samt skapa gemensamma
referensramar.
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Litteraturläsning i skolan: praktiken och styrdokumenten
Läsning av skönlitterära texter i skolan är således en stor del av
svenskämnet och förekommer inom hela utbildningsväsendet från
förskolan till och med gymnasieskolan. I många av de styrdokument
som passerat revy sedan grundskolans införande framhålls litteratur
som något betydelsefullt för barns och ungas utveckling. Syftet med
litteraturläsningen kan dock skilja sig åt beroende på ålderskategorier
och lärares utgångspunkter, vilket forskning visat (se t.ex. Damber,
Nilsson & Olsson, 2014).
Svenskämnet så som det ser ut idag med uppdelningen språk och
litteratur är en förhållandevis ny företeelse. Som självständigt ämne
tog modersmålsämnet officiellt plats i skolan först 1856 i läroverket och
1878 i folkskolan. När det gällde läroverksstadgorna 1856 och 1859
skrevs undervisning av svensk litteratur in i kursplanerna samt i de
metodiska anvisningarna. Sverige hade under denna tid fått en
nationell litterär kultur som ansågs viktig att låta elever ta del av och
litteraturläsningen tjänade i huvudsak under denna period ett
nationalistiskt fostrande. Författaren och latinlektorn Herman
Bjursten betonade år 1860 den fosterländska litteraturens historiska
och estetiska bildningsvärde. Den litteratur som läroverkseleverna
mötte i undervisningen skulle också föregå som exempel på god
litteratur i kontrast till den alltmer expansiva kommersiella kulturen
(Thavenius, 1999, s. 22‒24). Denna tudelning mellan ”bra” och ”dålig”
litteratur som här tog sin början kommer hädanefter att vara ett
genomgående tema i många år framöver när det kommer till skolans
litteraturundervisning.
Till skillnad från läroverken så var tanken med folkskolan att den
skulle inkludera alla barn i Sverige och på så sätt se till att även de allra
fattigaste skulle få en basutbildning. I praktiken handlade denna
basutbildning dock om fattigvård, fostran, läsundervisning och
katekesförhör. Någon litteraturundervisning förekom inte i någon
större utsträckning. Läsningen handlade istället om att läsa religiösa
och fostrande texter. I likhet med läroverket fanns därmed även här en
idé om att skolan skulle uppmuntra en viss sorts texter och utestänga
20

andra. Läsning var därmed något som skulle ske under kontrollerade
former.
Utifrån ett historiskt perspektiv så har alltså argumenten för att
inkludera litteraturläsning inom skolans värld skilt sig åt. Litteraturen
har fyllt olika funktion beroende på faktorer som skolform, stadie och
tidsperiod. I början av 1900-talet ansågs litteraturens roll ligga i att
fostra goda medborgare. Den litteratur som skulle läsas var den som
betraktades som befrämjande för nationalkänslan, det vill säga
inhemsk litteratur som kunde bygga upp en kollektiv nationalism i
syfte att stärka nationalstaten. Det nationalistiska syftet kom därpå att
luckras upp till förmån för en mer humanistiskt inriktad bildningssyn
där skönlitteraturens egenvärde och inneboende kraft betonades. Jan
Thavenius (1991) talar exempelvis om att det fanns en idé om
litteraturens ”automatiska” verkan. I enlighet med en sådan syn
betraktas skönlitteratur som något gott som med hjälp av sina estetiska
kvaliteter befrämjar den personliga utvecklingen.
De idéer om litteraturens roll inom ramen för skolans svenskämne
som förekommit från och med införandet av den svenska grundskolan
1962 kan sägas karaktäriseras av flera skilda perspektiv. Ett sätt att
komma åt synen på litteraturläsning i skolan är att gå via formella
dokument som till exempel läro- och kursplaner. Kritiska analyser och
diskussioner om styrdokument som specifikt rör svenskämnet har
genomförts av bland andra Persson (2007), Ingrid Mossberg
Schüllerqvist (2008), Stefan Lundström, Lena Manderstedt och
Annbritt Palo (2011), Katharina Dahlbäck och Anna Lyngfelt (2016)
och Olle Widhe (2017). Persson för en kritisk diskussion om de
föregående styrdokumenten, Lpo94 och Lpf94, och de legitimeringar
av litteraturläsning som förekommer däri. Han finner att svenskämnet
i dessa kursplaner, som en konsekvens av den kulturella vändningen
blivit ett kulturämne.9 Skrivningarna som tangerar litteraturläsning
knyts i de föregående kursplanerna till begrepp som kulturell identitet,
mångkulturalitet och kulturarv. En tendens som Persson (2007) menar
även är synlig inom kursplanerna som helhet, där ämnesinnehållet kan
relateras till olika varianter av kulturbegrepp, och inte endast inom
svenskämnet. Problemet som Persson ser det är att det inte är helt
tydligt vad som menas med kultur; vems eller vilkas kultur är det som
9

För en mer utförlig redogörelse av den kulturella vändningen se till exempel Eagleton
(2003).
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avses? I analysen av styrdokumenten framträder dels värnandet av ett
svenskt/nordiskt kulturarv, dels en betoning av mångkulturalitet. Det
är inte helt självklart hur dessa kulturer ska kunna förenas då dessa
representerar olika ingångar.
Mossberg Schüllerqvist (2008) identifierar i den föregående
kursplanen i svenska två huvudfåror där den ena ger uttryck för en
utveckling av människan och den andra inbegriper kunskaper om
estetiska gestaltningar och litterär läsförståelse (Mossberg
Schüllerqvist, 2008, s. 68). Syftet med att i skolan ägna sig åt
litteraturläsning handlar därmed dels om att eleverna ska kunna förstå
sig själva och omvärlden, dels om att erhålla kunskaper om litterära
texter för att på så sätt förmå uppmärksamma den litterära textens
särskildhet. Det sistnämnda motivet involverar förmågan att utveckla
litterär kompetens och litterär medvetenhet (s. 87).
Utifrån delvis skilda ingångar tar Lundström, Manderstedt och Palo
(2011), Dahlbäck och Lyngfelt (2016) och Widhe (2017) sig an den nu
gällande kursplanen i ämnet svenska som är knuten till Lgr11. 10 I en
kritisk analys av kursplanen i svenska visar Lundström, Manderstedt
och Palo (2011) hur innehållet däri karaktäriseras av mätbarhet och att
de demokratiska värden som skrivs fram i läroplanen inte omnämns i
svenskämnets pedagogiska syfte. Dahlbäck och Lyngfelt (2016) visar i
sin artikel hur svenskämnets estetiska aspekter är frånvarande i den nu
gällande kursplanen till skillnad från tidigare kursplaner. Även Widhe
(2017) berör svenskämnets estetiska dimensioner och konstaterar i sin
analys att såväl betoning på estetiska upplevelser som lustläsning
saknas i den nuvarande kursplanen i svenska. Detta väcker frågor som
berör synen på litteraturens roll i skolan.

Kategoriseringar av svenskämnet
När man talar om litteraturläsning inom ramen för skolans
svenskämne är det ofrånkomligt att inte beröra Lars‒Göran
10

Dahlbäck & Lyngfelt (2016) och Widhe (2017) tar i sina studier även upp tidigare lärooch kursplaner och gör också komparativa analyser av hur styrdokumenten utifrån olika
aspekter skriver fram litteraturläsning
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Malmgrens (1996) kategorisering av ämnet genom identifierandet av
tre svenskämneskonceptioner: Svenska som färdighetsämne, svenska
som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett
erfarenhetspedagogiskt ämne. Dessa teoretiska konstruktioner har
kommit att spela en roll när det kommer till synen på svenskämnet och
dess funktion i skolan. Konceptionerna förekommer också som
analytiska
redskap
i
forskningssammanhang. 11
Malmgrens
kategoriseringar bygger på genomförda analyser av olika läromedel för
svenskämnet. Kategorierna kan vara användbara samtidigt som de i
viss mån tenderar att förenkla synen på svenskämnet som i själva
verket är betydligt mer komplext än en indelning i tre skilda kategorier
visar. Malmgrens uppdelning tar heller ingen hänsyn till de olika
stadierna, vilket också kan ses som en brist i sammanhanget. Den
första av kategorierna, svenska som färdighetsämne, relaterar till de
språkliga aspekterna i svenskämnet. Utifrån detta synsätt handlar
ämnet om att erövra kunskaper om hur språket är uppbyggt och hur
det används. Konceptionen svenska som litteraturhistoriskt
bildningsämne inbegriper idén om att det centrala i undervisningen är
att förmedla ett kulturarv som består av vissa specifika litterära verk
och dess författare. Syftet är här att eleverna ska få en gemensam
kulturell referensram och orientering. Den sista av de tre kategorier
som Malmgren presenterar, svenska som erfarenhetspedagogiskt
ämne, markerar en ämnessyn som involverar aspekter som har att göra
med elevernas egna erfarenheter och referensramar.12 Kategorin
svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne är intressant av den
anledning att det här handlar om en viss sorts bildning där en specifik
sorts kunskap eftersträvas: kunskaper om litteraturhistoria där
undervisning om några centrala verk och författare står i förgrunden.
Med hjälp av termen litteraturhistorisk utestängs här andra perspektiv
på bildning.
Baserat på genomförda analyser av kursplaner i svenska från 1980‒
2000, samt tidskrifterna Svensklärarföreningens årsskrift (SLÅ) och
Tidskrift för Litteraturvetenskap
(TFL), utforskar Mossberg
11

Flera forskare inom det svenskämnesdidaktiska fältet har som sagt, i olika utsträckning,
relaterat till Malmgrens teoretiska svenskämneskonstruktioner. Några av dessa är: Gun
Malmgren (1992), Christina Olin-Scheller (2006), Eva Hultin (2006), Lotta Bergman (2007),
Katharina Dahlbäck (2017).
12 Det erfarenhetspedagogiska perspektivet kommer att belysas mer i kapitlet Bakgrund
och tidigare forskning.
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Schüllerqvist (2008) olika tolkningsgemenskaper i ett samhälleligt
offentligt samtal rörande specifikt skönlitterär läsning i sin avhandling.
Hon utmejslar de tre begreppen/förklaringsmodellerna genom
litteratur, inom litteratur och kombinationsstrategier vilka klargör de
olika positioner som framträder i det empiriska materialet. Genom
litteratur innebär att litteraturen används för att förstå människan och
hennes plats i tillvaron. Perspektivet är emancipatoriskt och Mossberg
Schüllerqvist gör dels kopplingar till Malmgrens (1996) kategori
svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, dels till critical literacy
(Freire, 1998; Malmgren, 1992) Kategorin inom litteratur
kännetecknas av litteraturanalyser, litteraturhistoria och tolkning och
påminner till stor del om svenska som litteraturhistoriskt
bildningsämne. Kombinationsstrategier definieras av Mossberg
Schüllerqvist som en blandning av de två föregående kategorierna där
olika perspektiv kombineras.
Det som både Malmgrens (1996) och Mossberg Schüllerqvists
(2008) kategoriseringar bidrar med är att de synliggör det inbyggda
spänningsfält som finns i skolans svenskämne.

2. Bakgrund och forskningsöversikt
Denna bakgrund är indelad i olika underkategorier. Först kommer de
avsnitt som har för avsikt att rama in studien och placera den i ett
sammanhang. Då avhandlingen har en didaktisk inriktning kommer
jag att belysa begreppet didaktik för att därefter kort introducera
forskningsämnet litteraturdidaktik ur en svensk kontext. Didaktikens
filosofiska ursprung ligger också till grund för flera av de resonemang
som förs i avhandlingen som helhet.
Didaktik
Termen didaktik har en lång historia och har förekommit inom
undervisningens teori och praktik under åtminstone 400 år. Johan
Amos Comenius definierar didaktik som konsten att undervisa och i
sitt verk Didactica Magna som skrevs på 1600-talet förespråkar han
en stadieindelad skola där alla elever läser samma kurser. En
grundtanke hos Comenius är att undervisningen ska anpassas efter
elevers individuella förutsättningar och att alla besitter en
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bildningspotential. I lärandet är grundlighet en hörnpelare och som
lärare är det viktigt att vara lyhörd gentemot eleverna. Med grundlighet
avses att kunna förstå hur saker och ting hänger ihop, att kunna
relatera delarna till helheten och vice versa (Claesson, 2009, s. 25). Mot
bakgrund av en kristen idétradition betonar han vikten av förmågan att
kunna förstå sammanhangen i tillvaron. Det är genom bildning som
människan kan nå Gud. Utöver denna närmast mystika hållning
poängteras i Didactica Magna även andra aspekter som ur ett aktuellt
perspektiv relaterar till demokrati.
Ett annat sätt att definiera didaktiken på är genom de så kallade
didaktiska frågorna: vad, hur och varför. Vad‒frågan handlar om
själva ämnet, likaså vad för slags material som passar i undervisningen
på olika stadier. Varje enskild lärare måste därför göra ett urval. Hur‒
frågan handlar om ämnets metoder, hur ska undervisningen bedrivas?
Varför‒frågan handlar om de motiveringar som anges för ämnets
existens; varför ska man undervisa, i det här fallet, i och om litteratur?
Hur legitimeras ämnet? Frågan har med andra ord att göra med
skolans och ämnenas roll i ett vidare perspektiv. Den didaktiska
triangeln beskriver det som måste till för att man alls ska tala om
undervisning, elev, lärare och innehåll. Denna avhandling berör alltså
aspekter som just har med didaktik att göra.
Det är viktigt att göra en distinktion mellan didaktik och metodik.
Metodik är själva undervisningspraktiken medan didaktiken är läran,
eller vetenskapen, om denna praktik. Skaftun & Michelsen (2017) anser
att undervisning kan sorteras in i det aristoteliska kunskapsbegreppet
techne. Undervisning är enligt dem förmedling av ett ämnesstoff från
någon som kan ämnet till någon som ska lära sig detta stoff. Det som
utmärker techne‒kunskaper är att dessa har en funktion eller ett mål
utanför sig själv, vilket benämns ergon. Således är didaktikens ergon
enligt Skaftun och Michelsen elevens bildning. En central idé i
begreppet techne är kroppens potential som kunskapsbringande aktör
då fokus ligger på praktisk‒produktiva kunskaper. Tanken att det finns
kunskap som är ”tyst” har sitt ursprung i detta aristoteliska begrepp
där kunskap är bunden till den praktik eller det sammanhang där den
utövas (Gustavsson, 2000). Bara för att vi inte kan sätta ord på vår
kunskap innebär det inte att vi inte har kunskap. En stor mängd av det
vi ser och gör till vardags har vi inte ord för att beskriva. Att skriva kan
till exempel beskrivas som en form av tyst kunskap som sitter i
25

kroppen. Den tysta kunskapen har många gånger associerats med
praktisk yrkeskunskap men kan likaväl relateras till vilken
(yrkes)kunskap som helst. När vi greppar pennan för att börja skriva
funderar vi knappast över vad det är vi gör, utan handen ”vet” vad den
ska göra förutsatt att vi är någorlunda vana vid att skriva. Vi kan detta
utan att exakt behöva förklara hur vi gör (Gustavsson, 2000). Många
gånger beskrivs lärares praxis som tyst kunskap. Silwa Claesson (2006)
berör just denna aspekt av läraryrket som involverar ett intuitivt
kunnande som är svårt att sätta ord på. Denna sorts kunskap är inte
något som uppkommer helt plötsligt utan grundar sig på gjorda
erfarenheter som fått växa till sig inuti individen själv vilka med tiden
blir förkroppsligade. Även relationen mellan lärare – elev kan
beskrivas utifrån ett kroppsligt perspektiv. I Annika Liljas (2013)
avhandling är intresset riktat mot de mellanmänskliga relationerna
som uppstår i skolan mellan lärare – elev. Utifrån Merleau-Pontys
(1999) begrepp den levda kroppen, det levda rummet och den levda
tiden utforskar Lilja förtroendefulla relationer och hur dessa gestaltas.
Resultatet visar att elevernas och lärarnas liv är sammanflätade och att
kroppsligheten har en central roll i detta. I artikeln ”Ödmjuk
orubblighet” försöker Per Lindqvist (2015) definiera vad som utmärker
en ”bra” lärare och berör däri bland annat lärares kroppslighet som en
betydelsefull aspekt i läraryrket. Didaktik har alltså en tydlig koppling
till kroppslighet. Avhandlingen behandlar aspekter som också berör
denna ”tysta” del av det som försiggår i en undervisningssituation.
Litteraturdidaktiska positioner
Litteraturdidaktik handlar om litteraturämnets innehåll, mål och
motiveringar men även om litteraturundervisningens ramar och om
hur litteraturämnet rent praktiskt kan läras ut (Skaftun & Michelsen,
2017). Litteraturdidaktik är vidare en egen gren av litteraturämnet som
handlar om den praktiska användningen av litteratur och om hur
litterära former, litterärt innehåll, litterära insikter, litteraturens
betydelse för hur vi förstår oss själva och omvärlden, med mera kan
bidra till elevens bildning.
I Sverige har forskningsämnet litteraturdidaktik framför allt knutits
till skolans svenskundervisning och haft ett läsarorienterat perspektiv
där litteraturreception är ett centralt intresse. Gunnar D. Hansson
(1959)
brukar
betraktas
som
den
som
introducerade
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receptionsforskning i Sverige och en av föregångarna inom det
litteraturdidaktiska fältet. Hanssons doktorsavhandling består av
studier som visar hur olika läsarkategorier upplever och tolkar ett antal
dikter. Kåreland (2009, 2015) pekar på att Hanssons studie passade väl
in i den rådande tidsandan där folkbildning och konstens
demokratisering var begrepp som stod på agendan. Samtidigt banade
den, enligt Kåreland (2009), väg för utvecklingen av
litteratursociologin och kom dessutom att påverka utformandet av
svenskämnet. Martinsson (2015) skriver att Hansson framför allt
vände sig mot en undervisning där läraren övertar forskningens
tolkningar av litterära verk och presenterar dessa som de enda
godtagbara. Hansson var dock inte först med att förhålla sig kritisk till
litteraturvetenskapens inflytande över skolans litteraturundervisning.
Redan under slutet på 1800-talet pläderade skoldebattören Anna
Sandström för en litteraturundervisning som fokuserade mer på själva
innehållet än på formen. Under signaturen ”Uffe” argumenterade hon
för en syn på litteratur som förmedling av tankar där läslust är själva
förutsättningen för fostrandet. Därmed spelar litteraturens innehåll en
avgörande roll, som då bör vara verkligt och konkret för att väcka
engagemang. (Martinsson, 1989). Sandströms argumentation bör
betraktas mot bakgrund av det faktum att litteraturundervisningen
initialt handlade mer om språkliga och grammatiska analyser samt
nationalistisk fostran än om litteraturens innehåll (Thavenius, 1999). I
början av 1900-talet började även Modersmålslärarnas förening (MLF)
ifrågasätta relevansen av att överföra litteraturvetenskapliga begrepp
och förklaringsmodeller på litteraturundervisningen. Istället
framhävde de vikten av en litteraturundervisning där läsningen ska
bidra till personlighetsutveckling. Att bli berörd av läsningen och ta till
sig mänskliga värden sågs som något fundamentalt i
litteraturundervisningen (Martinsson, 2015). Det som ovannämnda
Hansson (1959) därmed gör är att han vetenskapligt befäster dessa
idéer som lagts fram av MLF genom att skriva en doktorsavhandling
som ifrågasätter litteraturvetenskapens roll i skolans värld i och med
sitt fokus på läsarnas läsupplevelser.
Receptionsteoretiska perspektiv

Internationellt så tog litteraturreceptionsforskningen fart i och med
I.A. Richards (1929) som redan under 1920-talet började intressera sig
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för läsarorienterad litteraturforskning. De receptionsteoretiska
perspektiven grundar sig på olika idétraditioner men har ett
gemensamt intresse, vilket är läsarens möte med texten. Det är i detta
möte som något sker. Louise Rosenblatt (1938) benämner detta en
transaktion mellan text och läsare. I en undervisningssituation
innebär det således att skapa goda förutsättningar för text och läsare
att samspela. Rosenblatt uppmärksammar även att det finns olika sätt
att läsa skönlitteratur på. Hon talar om den efferenta och den estetiska
läsningen. Under den efferenta läsningen ligger fokus på textens form.
Den estetiska läsningen lägger istället tyngdpunkten vid läsarens
subjektiva läsupplevelse. Dessa två läsarter står dock inte i motpol till
varandra utan Rosenblatt menar att bägge behövs. I sitt resonemang
om litteraturläsning berörs aspekter som har med demokrati att göra.
Litteraturens förmåga att bidra till perspektivbyten hos läsaren är
enligt Rosenblatt en viktig komponent när det kommer till värderingar
i ett demokratiskt samhälle.
Den tyske receptionsteoretikern Wolfgang Iser (1991) intresserar sig
också för mötet mellan läsare och text. Viktigt att påpeka är att Iser
menar att texten gör ett visst motstånd mot att bli läst ur ett enbart
subjektivt perspektiv. Med hjälp av begreppet der implicite Leser (den
implicita läsaren), betonar han att varje läsare uppfattar en litterär text
på olika sätt. Detta beroende på syftet med läsningen, liksom
sammanhanget. Även läsarens förutsättningar och förkunskaper spelar
roll när det kommer till att läsa och förstå en text. Det här innebär att
läsarens tidigare erfarenheter har en viktig funktion när det kommer
till hur personer uppfattar texter. Enligt Iser (1991) så innehåller en
text luckor, Leerstellen, vilka kräver en läsare för att kunna bli ifyllda.
Dessa luckor fylls i med hjälp av läsarens erfarenheter som därmed tar
med sig dessa i förståelsen av texten. Läsarens textreception sker
således i mötet mellan läsarens erfarenheter och det motstånd som
finns inbyggt i texten.
En liknande idé om betydelsen av läsarens förkunskaper och tidigare
erfarenheter representeras av Kathleen McCormick (1994). I sin bok
The Culture of Reading and Teaching in English påtalar hon
betydelsen av såväl läsarens erfarenheter och uppfattningar om sig
själv och sin omvärld som läsningens kontext när det kommer till
receptionen. Till skillnad från Iser som diskuterar text och läsare på ett
mer teoretiskt plan så vänder sig McCormick i högre grad direkt mot
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en undervisningskontext. En annan skillnad är det ideologiska
perspektiv som delvis genomsyrar McCormicks resonemang och som i
viss mån påminner om Rosenblatts (2002) emancipatoriska syn på
litteraturläsning. Läsningen är en enligt McCormick en process där
läsaren och texten interagerar mot bakgrund av skilda ideologiska
positioner. Under detta möte uppstår spänningar. Ett begrepp som hon
använder sig av i sitt resonemang om litteraturläsning är repertoar.
McCormick beskriver det som att både läsare och text besitter olika
repertoarer och dessa måste matcha för att ett givande möte ska
uppstå. Om gapet mellan dessa olika repertoarer är för stort finner
eleven ingen mening med läsningen. Dock måste det finnas ett visst
motstånd så att elevernas repertoar utmanas.
Judith Langer (2011) har utifrån klassrumsforskning arbetat fram en
modell som beskriver den skönlitterära läsningens process. Termen
litterära föreställningsvärldar är här central och hon identifierar fem
olika faser läsaren går igenom på väg mot de litterära
föreställningsvärldarna:
1.
2.
3.
4.
5.

Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld,
Att vara i och röra sig igenom en föreställningsvärld,
Att stiga ut och tänka över det man vet,
Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen
Att gå ut ur en föreställningsvärld och röra sig vidare.

I den första fasen försöker läsaren skapa sig en idé om vad texten kan
tänkas handla om grundat i tidigare erfarenheter. I fas två befinner sig
läsaren i texten och använder sig av kunskaper om texten, sig själv, livet
och världen i syfte att utveckla en fördjupad förståelse av texten. Det är
i denna andra fas som läsaren fångas av läsningen. I den tredje fasen
utvecklar läsaren egna kunskaper och erfarenheter utifrån
föreställningsvärldarna. Här uppstår en pendling mellan läsarens värld
och den fiktiva. I fas fyra tar läsaren ett steg tillbaka från
föreställningsvärlden och intar ett mer objektivt förhållningssätt
gentemot denna. Nu analyserar, värderar samt associerar läsaren till
andra verk och upplevelser samtidigt som läsningen leder vidare till
tankar som rör var verket hör hemma i den litterära traditionen såväl
som dess relation till ekonomiska, politiska och sociala kontexter. I den
femte och sista fasen tar läsaren ett ännu större steg bort från verket då
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han/hon använder de kritiska insikter som uppkommit i samband med
läsningen i eget skapande eller applicerar dessa i andra sammanhang.
Det som Langer (2011) gör är att hon, i likhet med McCormick
(1994), tillför en social dimension i läsningen av litterära texter. Med
social menas här att läsningen är kopplad till flera olika faktorer som
ligger bortom den enskilda litterära texten. Hur, vad och varför vi läser
avgörs i ett socialt sammanhang (Andersson, 2015, s. 68). Langers
beskrivning av läsningen av litterära texter framkallar bilden av en
ständigt pågående rörelse där läsaren i allra högsta grad är en aktiv
medskapare. De olika faserna följer inte på varandra i någon slags
hierarkisk ordning, utan det förhåller sig snarare så att läsaren vandrar
fram och tillbaka genom faserna.
De receptionsteoretiska perspektiven utgör stommen och
förutsättningen för utvecklandet av det svenskämnesdidaktiska
paradigm som kommer att få inverkan på såväl forskning som
undervisning, erfarenhetspedagogiken.
Erfarenhetspedagogik

Mot slutet av 1900‒talet började ett nytt litteraturdidaktiskt fält att
växa sig allt starkare i Sverige. Pedagogiska gruppen som under slutet
av 1970‒talet introducerade erfarenhetspedagogiska perspektiv på
litteraturläsning brukar betraktas som tongivande när det gäller
specifikt läsarorienterad litteraturvetenskaplig forskning, även om de
inte var först med att intressera sig för läsarnas upplevelser av
läsningen, vilket jag redogjort för ovan. Med sin skrift Svenskämnets
kris (1976) inledde de en debatt om svenskämnets roll som kom att
vara i många år. Ett genomgående tema i Pedagogiska gruppens
litteraturdidaktik är litteraturens användning i undervisning.
Pedagogiska gruppens syn på svenskämnet karaktäriseras av Bergöö
(2005) som ett critical literacy-ämne (Freire, 1970). Vidare kan
Pedagogiska gruppens intentioner även sägas ha varit att kombinera
ämnesdidaktik med allmändidaktik då ett stort fokus låg på förenandet
av skolans kunskaps‒ och demokratiuppdrag. Holmberg och
Malmgren (1979) talar om ett arbetssätt där elever får tillfälle att
”omformulera kunskap från fakta till mänsklig erfarenhet, att inte
ensidigt se allting ur ett eget perspektiv…” (Holmberg & Malmgren
1979, s. 74).
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Inom erfarenhetspedagogiken ligger alltså fokus på läsarens
upplevelse i mötet med texter. I en essäsamling utvecklar Malmgren
(1986) en programförklaring för humaniora, där generalisering
betraktas som mer fördelaktigt än specialisering. Detta får en inverkan
på bland annat synen på litteraturläsning och dess syfte. Utifrån en
erfarenhetsbaserad position betonas läsarens egna livserfarenheter i
arbetet med att förstå litterära texter. Den erfarenhetspedagogiska
traditionen har sitt ursprung i en praktiskt orienterad
litteraturundervisning där en tongivande idé är att kunskap produceras
genom erfarenheter (Malmgren, 1986). I en erfarenhetspedagogisk
litteraturundervisning förekommer ofta tematiska arbeten kring den
skönlitterära texten (se t.ex. Elmfeldt, 1997). En framträdande idé är
att litteraturläsningen kan och bör integreras med de
samhällsorienterade ämnena. Elevernas läsningar och egna tolkningar
tillskrivs ett högt värde och det är detta som står i centrum snarare än
den litterära texten i sig. Fokus ligger ibland också på ramfaktorerna
runt själva läsningen. Dessa idéer kom efterhand att få stor
genomslagskraft då flera avhandlingar skrevs inom ramen för
intresseområdet. (se t.ex. Malmgren, 1992; Molloy, 2002).
Det erfarenhetspedagogiska perspektivet har som sagt varit
välrepresenterat när det kommer till doktorsavhandlingar inom det
svenskämnesdidaktiska fältet.
Litterär kompetens

Termen litterär kompetens eller literary competence (Culler, 1975)
indikerar ett fokus på litteraturens inre form, språk samt litterära
teknik. Läsarens subjektiva upplevelser av det lästa anses här inte vara
det centrala. Istället handlar det om att som läsare besitta kunskaper
om litteratur likväl som litterära konventioner. Litterär kompetens
betraktas därmed som något som kan tränas upp med hjälp av en
litteraturundervisning som fokuserar på att utveckla elevernas
förståelse av olika strukturer och system inom skilda textgenrer. En
studie som i Sverige haft ett stort inflytande vad gäller
uppmärksammandet av Cullers (1975) begrepp litterär kompetens är
Örjan Torell m fl. (2002) som studerat lärarstudenter i Sverige, Finland
och Ryssland och deras receptioner av olika skönlitterära texter. En av
flera slutsatser som Torell et. al. kunde dra var att de svenska
studenterna i större utsträckning än de ryska var mer benägna att
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koppla det lästa till personliga erfarenheter och således gick utanför
texten. De ryska studenterna analyserade hellre texterna utifrån
texternas egenskaper. Deras tolkningar var mer nyanserade och
självständiga i förhållande till både de finska och svenska studenterna.
Lite förenklat inbegriper litterär kompetens den kunskap som en läsare
behöver ha för att kunna läsa skönlitterära texter (Mehrstam, 2014, s.
29). Begreppet är inte helt oproblematiskt, vilket bland andra Michael
Tengberg (2011) uppmärksammat genom att peka på det faktum att
kompetensen försiggår i läsarens huvud och inte kan studeras, det enda
som kan studeras är läsarens handlingar det vill säga skriftliga eller
muntliga utsagor.
Litterär kompetens signalerar också en syn på litterära texter som
objekt. Läsare och text är här två separata enheter.
Kognitiva och sociokulturella perspektiv på läsning
Beträffande den här avhandlingens fokus på läsning av skönlitteratur
inom ramen för skolans svenskundervisning väljer jag här att kort
belysa två tongivande perspektiv på läsning. En stor andel av den
läsforskning som förekommer behandlar tillägnandet av läsförmåga
och vilka kognitiva processer som är involverade. (jfr. Israel & Duffy,
2008) Sedan några årtionden tillbaka har fokus dock alltmer kommit
att riktas mot framför allt läsningens sociala villkor. I detta inbegrips
till exempel områden som läsvanor och attityder gentemot läsning.
Att forskning om läsning och läsförståelse i relation till yngre barn
initialt bedrevs inom ämnet psykologi har kommit att sätta prägel på
de teoretiska perspektiv som kommit att forma läsforskningen. Gaffney
och Anderson (2000) har i en studie om amerikansk läsforskning, som
publicerats i vetenskapliga tidskrifter, identifierat tre större
läsforskningsparadigm som avlöst varandra under 1900‒talet: ”Our
sense is that major theoretical changes in the reading field are captured
like this: Behaviorist – Cognitive – Sociocultural” (Gaffney & Anderson
2000, s. 57). Fokus i kognitiva teorier ligger på frågor som berör
människors processande och lagring av information. Intresset riktas
framför allt mot hur tänkandet påverkar människans beteende (Taube,
2013, s. 21). Det är alltså tanken som föregår handlandet. Information
från omvärlden registreras via våra sinnen och det är där som
processandet av information sätter igång. Utifrån ett kognitivt
perspektiv på läsning läggs tyngdpunkten på tanke och förståelse.
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Läsning handlar enligt detta synsätt om tänkande. Här betonas
individens eget arbete med läsutvecklingen samtidigt som
skriftspråklighet betraktas som dekontextualiserat. Inom den
psykologiskt inriktade kognitionsforskningen har formler formulerats
i syfte att bringa klarhet i vad det är som sker när vi läser. Den numera
allmänt vedertagna formeln A x F = L, där A står för avkodning, F för
förståelse och L för läsning, kan betraktas som ett försök att förklara
vilka processer som är involverade under läsningens gång (Hoover &
Gough, 1990). Att läsa innebär i enlighet med detta synsätt en
samverkan mellan olika kognitiva förmågor. Inom den här traditionen
fokuseras främst läsinlärning och formell läsförståelse. De kognitiva
perspektiven på läsning har bidragit med betydande kunskap om
framför allt den tidiga läsinlärningen som kunskapen om vikten av att
kunna göra kopplingen mellan fonem och grafem. Vidare har
läsforskning som handlar om den läsning som följer den initiala
läsinlärningsfasen ofta inriktat sig på läsförståelse. Psykologiska
förklaringsmodeller dominerade inledningsvis, likaså konstruerades
(och konstrueras) läsförståelsetester ofta utifrån psykologiska teorier
om läsning. En förklaringsmodell för läsförståelse som har sin grund i
ett kognitivt perspektiv är schemateorin (Anderson & Pearson, 1984).
Enligt den kognitiva schemateorin lagras alla de erfarenheter vi gör
samt de texter vi läser i hjärnan i form av olika minnesbilder. Ett
kognitivt schema kan således beskrivas som en minnesstruktur där
nya upplevelser sorteras in i de redan existerande strukturerna.
Allteftersom vi gör nya erfarenheter förändras också våra scheman
(Roe, 2014, s. 44, Taube, 2014, s. 21‒22).
De kognitionspsykologiska och sociokulturella perspektiven på
läsning har varit de dominerande sedan slutet av 1900-talet och
används som förklaringsmodeller när det kommer till att beskriva
läsprocessen. Dessa gäller läsning på ett mer övergripande plan, det vill
säga olika slags texter. Kortfattat kan det kognitionspsykologiska
perspektivet sägas lägga tonvikt på vad som sker i individen vid läsning
medan det sociokulturella synsättet beaktar individen och dess
relationer till den omkringliggande miljön.
Det sociokulturella perspektivet har under de senaste decennierna
dominerat när det kommer till forskning som har med lärande och
utbildning att göra. Detta perspektiv grundar sig på på Vygotskijs
(2000) idéer om lärande som socialt situerat; att det äger rum i olika
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praktiker och att människan lär sig i samspel med andra. Utifrån ett
sociokulturellt synsätt skapas kunskap kollektivt och socialt (Säljö,
2000). Att lära sig saker och ting sker i sociala interaktioner och inte
enbart inuti individen själv. Genom att delta i olika praktiker
tillsammans med andra bygger vi upp en förståelse för olika fenomen.
I detta perspektiv betonas med andra ord mänsklig interaktion och
kommunikation. Språket är nyckeln i all kommunikation och det är
först i mötet med andra som mening skapas. I ett sociokulturellt
perspektiv betraktas språket som ett kulturellt redskap. Det är med
hjälp av detta redskap som människor kommunicerar, beskriver,
förklarar, förstår samt tänker kring omvärlden. Att läsa, skriva, tala och
lyssna betraktas som sociala aktiviteter. När det kommer till specifikt
läsning och läsundervisning har det sociokulturella perspektivet
kommit att inneha en nyckelroll. Inte minst noteras detta i
forskningssammanhang. Mike Baynham (1995) är en av flera som
lyfter fram läsningens sociala aspekter. Läsning kan utföras i ett socialt
sammanhang liksom enskilt. Begreppet social kan även innebära ett
beaktande av omkringliggande faktorer. Baynham pekar till exempel
på att även den enskilda läsningen är att betrakta som social då den
sker inom ramen av en socialt skapad kontext. Kunskap kan aldrig
existera på egen hand utan skapas socialt. Även Olga Dysthe (2003)
betonar denna dubbla aspekt när det gäller begreppet social. Att vara
social kan inbegripa relationer och att vara i interaktion med andra
människor. Vi kan läsa tillsammans med andra och dela våra
erfarenheter, så som Mary Ingemansson (2016, s. 15) beskriver sina
begynnande erfarenheter när det kommer till att läsa och skriva: ”Vi
träffades i ovanligt många sociala sammanhang utöver skolan och
skolarbetet, då vi också samlade böcker, katalogiserade, strukturerade
och lånade ut böcker till varandra”. Samtidigt så kan vi också läsa på
egen hand. Dysthe talar om den andra aspekten av social som att vi är
inbegripna i en specifik kultur och gemenskap och att detta har
inverkan på hur vi läser och förstår texter. Detta kan liknas vid att ha
någon slags förförståelse, eller tolkningsramar, vilka skapats inom
ramen för en kulturell och social kontext. Ett begrepp som under de
senaste decennierna fått allt mer aktualitet i relation till en utvidgad
syn på läsande och skrivande är literacy.
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Literacy
Termen literacy har idag en betydligt vidare innebörd än tidigare då
begreppet betecknade förmågan att kunna läsa och skriva. Literacy
handlar enligt Barton (2007) om att besitta förmågan att kunna
behärska, samt använda, olika texter i skilda situationer i det dagliga
livet. Literacy är därmed en dynamisk kompetens som påverkas av det
som finns runtomkring (Street, 1984; Barton, 2007) snarare än något
som försiggår inne i enskilda människors huvuden. Inom fältet finns
ett tydligt motstånd mot att betrakta läsning som en enbart kognitiv
aktivitet. I enlighet med literacyperspektivet betraktas alltså läsning
som en socialt situerad praktik och man talar hellre om skriftspråkliga
aktiviteter (literacy practices) istället för att enbart använda sig av
termen läsning. Skriftspråkliga aktiviteter involverar således betydligt
mer än den traditionella synen på läsning som något som sker med
hjälp av pappersbaserade texter. Detta perspektiv innebär följaktligen
att den omkringliggande miljön, med allt vad det innebär i form av
sociala relationer och annat, är av intresse i studiet av läs- och
skrivpraktiker. Likaså framhävs ömsesidigheten mellan läsande och
skrivande vilka betraktas som två sidor av samma mynt. Literacy
practices beskrivs av Barton och Hamilton (1998, s. 8) som “the general
cultural ways of utilizing written language which people draw upon in
their lives”. Literacy events är ett annat begrepp som till skillnad från
literacy practices inbegriper de konkreta händelser som går att
identifiera direkt. Det är dessa literacy events som ligger till grund för
litteracitetspraktikerna.
Begreppet literacy har sedan ett par decennier tillbaka kommit att få
en nyckelroll på synen på läsning, inte minst med tanke på PISAstudierna som använder sig av begreppet som ramverk 13. Det handlar
helt enkelt om att i sociala sammanhang skapa mening genom
användandet av olika artefakter. Samtidigt innebär ett
literacyperspektiv att man betraktar läsande och skrivande som två
sidor av samma mynt och dessa två företeelser studeras inom detta fält
sällan var för sig. Den här synen på läsning har kommit att vinna
alltmer terräng när det framför allt kommer till forskning som berör
skriftspråklighet och lärande. Flera svenska studier inom detta
13

PISAs definition av begreppet literacy och hur ramverket där kommer till uttryck skiljer
sig till viss del från hur det definieras inom andra domäner. Literacybegreppet är därmed
långt ifrån ett enhetligt begrepp.
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ämnesområde ansluter sig till literacybegreppet som teoretiskt raster
(se t.ex. Schmidt, 2013; Borgfeldt, 2017).
Litteraturundervisning – dominerande perspektiv i svensk
kontext
Det är i huvudsak inom någon av dessa tre positioner som svensk
litteraturdidaktisk forskning rör sig. I studier som belyser
klassrumsundervisning
bland
yngre
elever
dominerar
erfarenhetspedagogiska och sociokulturella perspektiv i kombination
med literacy (Ewald, 2007; Jönsson, 2007). Även bland forskning som
fokuserar lite äldre elever förekommer dessa perspektiv, ofta i
kombination med olika receptionsteoretiska perspektiv (Elmfeldt,
1997; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006; Bommarco, 2006). Litterär
kompetens fungerar som teoretisk utgångspunkt i studier genomförda
av Maritha Johansson (2015) och Örjan Torell (2002). I dessa studier
fokuseras dock inte klassrumsundervisning utan intresset riktas
istället mot tillägnandet och tolkningen av litterära texter.
Kari Anne Rødnes (2014) har i en forskningsöversikt om
skandinavisk forskning om arbetet med skönlitteratur i klassrum
påvisat den rådande dominansen av studier som utgår från ett
erfarenhetsbaserat perspektiv. Hon nämner exempelvis Gunilla Molloy
(2002) som i sin avhandling studerat relationen mellan läraren,
litteraturen och elever och genom att observera fyra olika klassrum
funnit att det råder en obalans mellan hur läraren anser att litteraturen
bör läsas och hur eleverna tar till sig texterna. Det som framkommer i
studien är att det för de flesta eleverna är viktigt att texterna betyder
något för dem och att de kan leva sig in i texterna de läser.
Litteraturhistoriska kunskaper och kunskap om själva texten är inget
som fångar elevernas uppmärksamhet i Molloys studie. Lärarna i
avhandlingsstudien är däremot mest intresserade av att hålla sig till
just texterna och diskutera deras innehåll samt berättartekniska
egenskaper utan att koppla det lästa till elevernas egna erfarenheter.
Utifrån resultatet påpekar Molloy på vikten av att lärare tar hänsyn till
elevernas erfarenheter, men samtidigt även väver in kopplingar mellan
språk, litteratur och samhälle i de litteratursamtal som förs.
En annan avhandlingsstudie där läsning i klassrummet är i centrum
har genomförts av Annette Ewald (2007). I studien riktas fokus mot
hur några lärare i årskurs fyra och fem arbetar med litteratur. Utifrån
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en etnografisk ansats där klassrumsobservationer och intervjuer med
lärare genomförts, framkommer olika läskulturer i de klassrum där
studien genomförts. Den läskultur som dominerade i studien
karaktäriseras enligt Ewald av färdighetsorienterade kunskaper så som
att läsa och återberätta texter på en ytlig nivå och stavning. Kognitiva
och känslomässiga aspekter i läsningen negligeras i stor utsträckning
till förmån för isolerad färdighetsträning. I materialet förekom dock
andra, mer litteraturvänliga, läskulturer, men dessa var i minoritet.
Med utgångspunkt i framför allt en sociokulturell syn på lärande och
med viss inspiration från den ryske filosofen, språkteoretikern och
litteraturvetaren Michail Bachtin, argumenterar Olga Dysthe (1996)
för en dialogisk undervisning där elevernas olika tolkningar av texter
får mötas i syfte att skapa ett flerstämmigt klassrum. Detta sker då
genom att samtala och skriva. En grundtanke här är att förståelse
konstitueras av en grupp läsare tillsammans; flera läsares
uppfattningar om en specifik text bidrar således till att fördjupa
förståelsen Detta står i kontrast till den monologiska undervisningen
som istället karaktäriseras av en undervisning där läraren står för
förmedling av ett visst innehåll. Det kan till exempel handla om att som
lärare överföra korrekt information samt om att kontrollera
läsförståelsen hos eleverna. Ytterst vilar den monologiska
undervisningen på ett perspektiv där kunskap betraktas som något
objektivt. Likaså betraktas texten som autonom i relation till läsaren.
(Tengberg 2016, s. 40).
Det som lyser med en klar frånvaro i studier om litteraturläsning är
kroppen. Att läsa betraktas i flertalet studier som antingen en
erfarenhetsbaserad eller kognitiv aktivitet, men det finns dock
undantag. Ett av dessa är Katarina Elam och Olle Widhes (2015)
projekt om lustläsning. Ett annat är Karin Jönssons (2007)
avhandlingsstudie som grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv. I
sin analys av sin egen undervisningspraktik i en lågstadieklass
uppmärksammar Jönsson kroppsliga aspekter.
Kropp och läsning
Som antytts ovan utelämnar både de kognitiva och sociokulturella
perspektiven till övervägande del kroppens betydelse när det kommer
till läsning och meningsskapande processer. Intresset för kopplingen
mellan läsning och kroppslighet återfinns dock inom andra
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forskningsfält och denna koppling utmanar idén om läsning som
enbart ett kognitivt eller sociokulturellt fenomen. Anne Mangen (2016)
lyfter fram det alltmer tilltagande intresset för fältet: ”There is a
growing scientific support for the idea that the mind must be
understood in the context of its relationship to a physical body that
interacts with the surrounding physical environment.” (2016, s. 462).
Inom exempelvis den psykologiskt orienterade kognitionsforskningen
finns ett intresse riktat mot hur kroppen är involverad i förståelse och
tolkning av situationer och texter (Glenberg, 2011). Kopplingen mellan
kropp och kognitivism kan vid en första anblick förefalla märklig med
tanke på den tydliga uppdelningen mellan tänkande och handlande
som redogjorts för ovan i avsnittet om kognitiva och sociokulturella
perspektiv på läsning. Utgångspunkten här är att reaktionerna på det
som vi läser manifesteras i olika kroppsliga reaktioner vilka i sin tur
även kan observeras i olika delar av hjärnan. Grundidén som Glenberg
(2011) uppehåller sig vid är att förståelse är relaterat till handling. Det
är förståelsen som föregår handlingen. Förståelsen är därmed tätt
knuten till kroppens förmågor: ”Understanding a situation is, at the
very least, revealed through appropriate action that is constrained by
the physical situation, bodily capabilities, social and cultural norms,
and particular goals.” (Glenberg 2011, s. 6). När vi läser en text så
relaterar vi det lästa till situationer som vi upplevt och har kännedom
om. Dessa upplevelser menar Glenberg är kroppsliga: ”Language is
understood by simulating the situation described by the language, that
is, by driving the brain into states that are analogous to the perceptual
action, and emotional states that arise during perception of and acting
in the real situation” (Glenberg 2011, s. 6). Svårigheter med att förstå
en text har enligt Glenberg (2011) sitt ursprung i ett misslyckande att
kunna koppla det skrivna ordet till den förkroppsligade erfarenheten.
Det jag tar fasta på här är framför allt hur kroppen betraktas som en
viktig komponent när det kommer till läsande och skrivande. Likaså
finner jag det fruktbart att kombinera olika perspektiv i syfte att nå en
större förståelse för, i det här fallet, läsning av skönlitteratur.
Kroppen anses också som betydelsefull vad gäller meningsskapande
inom multimodal teoribildning. Kroppsliga uttryck är en av flera
modaliteter. Med hjälp av kroppen uttrycker vi förståelse av texter som
då manifesteras genom handlingar, gester, blickar och tal (Selander &
Kress, 2010). Inom den multimodala diskursen finns även ett alltmer
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tilltagande intresse gentemot digitala texter och hur dessa läses. Flera
som intresserar sig för dessa frågor har vänt sig mot fenomenologin,
och nyttjat specifikt kroppsfenomenologiska perspektiv, för att kunna
erhålla en fördjupad förståelse för just den här sortens läsning (se t.ex.
Mangen, 2010; Rowsell, 2014). I takt med att läsningens villkor
förändras behövs nya teoretiska ramverk som kan länka samman de
två skilda vetenskapliga paradigmen inom läsforskning. Mangen
(2016) skisserar i sin artikel ett förslag på hur ett sådant teoretiskt
ramverk skulle kunna se ut. Hon tar avstamp i det faktum att läsning
är en komplicerad process som involverar en mängd olika aspekter där
kroppen i många fall spelar en väsentlig roll. Med hjälp av
fenomenologin ser Mangen en möjlighet att kunna skapa en
interdisciplinär plattform där naturvetare och humanister kan mötas
gällande frågor som har med läsning att göra.
Kroppen har även visat sig inneha en central roll när det kommer till
att försöka förstå människors läs- och skrivsvårigheter. Även Cecilia
Nielsen (2005) utgår i sin studie från ett fenomenologiskt perspektiv
när hon studerar elever och studenter med läs- och skrivsvårigheter.
Med utgångspunkt i Merleau-Pontys (1999) kroppsfilosofi pekar
Nielsen på att personernas erfarenheter av läsning och skrivning är
förankrat i det kroppsliga varat samtidigt som kroppen är delaktig i
dessa personers strategier för att handskas med svårigheterna. Mötet
med skriftspråket har med andra ord kroppsliga aspekter oavsett om
det handlar om förmågan att hantera penna eller datorns tangentbord
eller att som några av studiens deltagare skapa fredade bon (shelter)
med hjälp av den egna kroppen för att kunna koncentrera sig på
läsningen (Nielsen, 2005, s. 273–275). Nielsens studie har relevans för
min studie då hon berör aspekter som har med kroppslighet och
rumslighet att göra.
Espen Hammar (2008) belyser i en artikel Merleau-Pontys syn på
litteratur och beskriver dennes resonerande som den litterära
erfarenhetens ontologi där formen är underordnad den litterära
textens förmåga att skapa mening. Grunderna bakom detta antagande
går tillbaka till den centrala tanken att kroppen är vår tillgång till
världen och att det därmed finns en stark relation mellan kroppslighet
och mänskligt meningsskapande. Utifrån detta perspektiv är våra
upplevelser och erfarenheter att betrakta som kroppsliga. Detta får
konsekvenser på synen på litteraturläsning. När vi läser en skönlitterär
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text framkallas med hjälp av orden sinnliga upplevelser vilka har sin
grund i kroppsliga erfarenheter, läsningen har med andra ord en tydlig
koppling till vårt kroppsliga vara-i-världen. Det här synsättet innebär
alltså att läsning inte enbart kan betraktas som en kognitiv aktivitet.

Sammanfattning kroppsliga perspektiv

Synen på relationen mellan kropp och läsning kan alltså indelas i tre
skilda perspektiv. Det kognitiva perspektivet lyfter fram relationen
mellan kroppen och tänkandet. Kroppen spelar en viktig roll när det
kommer till att skapa förståelse och kan här betraktas som en
mottagare som vidareförmedlar information till hjärnan. Den
kroppsliga läsningen blir i enlighet med detta kognitiva synsätt
uppdelad i kropp och sinne. I det andra perspektivet betonas i
huvudsak kroppsliga aspekter i läsandet som aktivitet (Mangen, 2010,
2016; Rowsell, 2014). Här handlar det om den taktila aspekten av
läsning som därmed är mer knuten till situationen och mediet i sig.
Detta blir särskilt tydligt när det kommer till användandet av
surfplattor, där läsaren med hjälp av handen måste navigera för att
komma vidare i läsningen. Kunskapen sitter så att säga ’i händerna’
genom att läsaren införlivar surfplattan med sig själv.
Det tredje synsättet fokuserar på själva upplevelsen av det lästa
(Hammar, 2008) och går tillbaka på idén om människan som en
kroppslig varelse där erfarenheter betraktas som kroppsliga. I
läsningen av skönlitterära texter adderar vi våra (kroppsliga)
erfarenheter till det lästa och skapar mening. Den sociala interaktionen
och de situationer vi är med om dagligen upplever vi som hela
människor. Vårt vara-i-världen innebär att vi befinner oss i världen
med våra kroppar; vi är våra kroppar.
Det dessa olika förgreningar har gemensamt är dock att läsningen
inte betraktas som ett enskilt kognitivt projekt utan att det som finns
runtomkring i allra högsta grad är av betydelse. Genom att exempelvis
läsa texter på en surfplatta blir denna artefakt en del av läsningen i och
med att man som läsare måste interagera med den för att kunna läsa.
Med hjälp av framför allt händerna måste läsaren navigera och trycka
på olika ikoner för att kunna ta del av texten. I förlängningen kan
samtliga dessa skilda perspektiv tolkas som ett synsätt på människan
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som en helhet där det inte längre är oproblematiskt att negligera
kroppens betydelse när det kommer till läsning.
Kopplingen mellan kroppslighet och litteratur går dock att spåra
långt bak i tiden. Att bli känslomässigt berörd av litteratur ansågs
redan av Aristoteles (1988) vara en självklarhet och att detta
engagemang manifesterades med hjälp av kroppen betraktades som
fullständigt naturligt. I och med detta bröt han med Platons idé om
tudelningen mellan förnuftet och känslan. Aristoteles betonade
dessutom att människans känslomässiga engagemang i diktkonsten
kan ha en uppbygglig funktion (Dahl, 2015, s. 252).
Summering
De kognitiva och sociokulturella perspektiven behöver kompletteras
med perspektiv som synliggör kroppens betydelse när det kommer till
läsning och meningsskapande processer, vilket inte minst visat sig i
genomgången av ovannämnda teoretiska perspektiv. Som jag nämnde
inledningsvis så finns inget tydligt intresse för kropp och läsning inom
vare sig det kognitiva som det sociokulturella fältet. Det sociokulturella
perspektivet, vilket inkluderar sociala kontexter i förståelsen av
läsning, inbjuder dock till en vidareutveckling gällande synen på
läsning där kroppsligheten kan inkluderas. Heydon & Rowsell (2015)
är inne på denna linje då de kommenterar att det sociokulturella
perspektivet har en del släktskap med fenomenologiska perspektiv när
det kommer till läsning: ”Within literacy education proper the closest
we come to phenomenological accounts are studies that take sociocultural perspectives on literacy” (Heydon & Rowsell 2015, s. 457). I de
tidigare beskrivna faser som Langer (2011) utarbetat signaleras, med
hjälp av en metaforik som vittnar om en helhetssyn på människan, en
kroppslighet i läsningen. Ser man till den första av faserna,
orienteringsfasen, så innebär den att läsaren stiger in i textvärlden:
”being out and stepping into an envisionment” (Langer, 1995, s. 16).
Under fas två rör sig läsaren genom textvärlden, i fas tre,
återkopplingsfasen, stiger läsaren in och ut ur textvärlden och
använder sina erfarenheter och kunskaper för att skapa ordning i
föreställningsvärlden. I den fjärde fasen tar läsaren ett steg tillbaka:
”stepping out and objectifying the experience” (Langer, 1995, s. 18f). I
den femte och sista fasen lämnar läsaren föreställningsvärlden för att
gå bortanför den. Här handlar det om att läsaren använder den
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kunskap som uppstått i läsningen och applicerar den på nya
sammanhang. Langers användande av dessa metaforer i sin
beskrivning av den skönlitterära läsprocessen menar jag inbjuder till
ett utforskande av just litteraturläsande i relation till kroppslighet.
Langer skriver vidare om berättelsen som fenomen att den är ”den
form genom vilken vi oftast upplever subjektiv verklighet. Och
berättelser kräver, förkroppsligar och är mänsklig vardagserfarenhet”
(Langer 1995, s. 20). Ett av den här avhandlingens mer övergripande
syfte är därmed också att presentera nya perspektiv på litteraturläsning
och undervisning där kroppslighet involveras.

3. Teoretiska utgångspunkter
Min avhandling kan sägas vila på tre teoretiska ben hemmahörande i
en filosofisk kontext: hermeneutik, fenomenologi och bildning. Det är
dock viktigt att påpeka att jag inte gör några som helst anspråk på att
presentera denna studie som en renodlad fenomenologisk eller
hermeneutisk studie. I själva verket handlar det om att avhandlingen
vilar på en hermeneutisk‒fenomenologisk tradition där bildning
innehar en central roll. En av flera konsekvenser som detta perspektiv
för med sig är att avhandlingen vilar på en grund där människans
erfarenhet är av vikt.
Hermeneutik
Att tolka är något vi människor gör kontinuerligt och ofta utan att vi
reflekterar över det. Skillnaden mellan det vardagliga tolkandet och det
hermeneutiska tolkandet ligger framför allt i att det sistnämnda
inbegriper en viss systematik. Hermeneutikens historia är lång och
brokig och därför kommer jag här inte att redogöra för disciplinens
historia annat än i övergripande ordalag. Det har sedan antikens dagar
varit en nödvändighet att tolka texter för att skapa förståelse för främst
juridiska, religiösa och inte minst skönlitterära texter. En central
utgångspunkt är att det i texter finns saker som är höljda i dunkel och
som efter noggrann analys och tolkning träder fram i ett annat ljus. Ett
annat betydelsefullt begrepp inom hermeneutiken är upplevelse.
Termen börjar inom detta sammanhang att användas under 1870-talet
och får efterhand ställning av grundelement för framför allt flera
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kontinentala filosofer. En grundtanke är att upplevelsen är
fundamental och därmed det som varje utforskning av verklighet eller
mentala processer måste ta sin utgångspunkt i. Synen på upplevelser
är att dessa, till skillnad från sinnesintryck, inte är en passiv reception
av något som ligger utanför subjektet utan istället aktivt och skapande
(Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 137). Samtidigt inbegrips i begreppet
upplevelse här en subjektiv helhetssyn eftersom den ingår som en del i
individens hela liv (Gadamer, 1997)
Från och med 1900-talets början sker en klyvning av hermeneutiken
i två olika skolor, skillnaden dem emellan ligger främst i den betydelse
man tillmäter uttolkaren. Martin Heidegger (1993), Hans-Georg
Gadamer (1997) och Paul Ricœur (1993) tillhör de filosofer som
framhåller subjektets inverkan på tolkningen. Både Heidegger och
Gadamer betonar att hermeneutik är ett möte med människors
existens genom språket, som till exempel det som finns nedskrivet i
text. Gulddal (2015) pekar på att ”den gemensamma utgångspunkten
för dessa filosofer är att tolkningen uppfattas som en process där
uttolkaren själv inte bara är ett passivt registrerande subjekt utan en
aktiv medskapare” (Gulddal 2015, s. 28). Tanken att uttolkaren intar
ett objektivt perspektiv är i enlighet med detta synsätt en omöjlighet.
Den andra hermeneutiska skolan sätter däremot uttolkaren i
bakgrunden till förmån för mer praktiska aspekter som hur riktig
förståelse kan uppnås med hjälp av allmänna riktlinjer och
hållpunkter. Här betonas en polaritet mellan subjekt och objekt. Jag
ansluter mig till det hermeneutiska perspektiv som utvecklats av
Heidegger, Gadamer och Ricœur. Deras syn på uttolkaren som en aktiv
medskapare ligger i linje med den syn på litteraturläsning jag
presenterat ovan under rubriken ”Litteraturbegreppet”. Likaså
överensstämmer detta perspektiv med avhandlingens ontologiska
utgångspunkt, att människans meningsskapande är sammanlänkat
med den kroppsliga existensen. Heidegger beskriver hermeneutik som
en förmåga att förstå och tolka, en förmåga som är sammanlänkad med
vår existens. Detta innebär att förståelse inte betraktas som en
egenskap som man kan ta till vid olika tillfällen, utan istället är
konstituerande för vårt vara-i-världen. Per‒Johan Ödman (2007)
poängterar att hermeneutiken erkänner att vi aldrig kan ställa oss
utanför oss själva när vi undersöker verkligheten. Vi betraktar det
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omgivande mot bakgrund av oss själva och den kontext vi befinner oss
i.
För att återgå till Gadamer så vidareutvecklar han Edmund Husserls
(1913/2004) horisontbegrepp till att omfatta två horisonter; textens
horisont och läsarens horisont, vilken Gadamer benämner tolkarens
förståelsehorisont. Det är först när man når förståelse för någon
annans upplevelsevärld som man kan förstå hur denne har upplevt sin
situation. Denna förståelse sker genom den erfarenhet man gör i mötet
med textens betydelsehorisont. Därmed har man överskridit ramarna
för en tidigare förståelse; man har överskridit sin egen
förståelsehorisont. Det är denna överskridning av förståelsehorisonter
som ligger i begreppet horisontsammansmältning.
Den hermeneutiska riktning som min studie vilar på utgår i stort
från den förstnämnda där framför allt Gadamer och Ricœur spelar en
betydande roll i sammanhanget.

Fenomenologi
Den fenomenologiska rörelsen är tätt förbunden med hermeneutiken.
Husserl (2004), som nämndes ovan, brukar betraktas som
förgrundsgestalten till den fenomenologiska rörelsen. Ett av de
begrepp han beskrev är livsvärlden. Med detta begrepp ville Husserl
peka på att världen inte kan betraktas som någonting objektivt, i paritet
med naturvetenskapliga idéer. Livsvärlden är således den ”konkret
erfarbara verklighet som vi dagligen lever våra liv i och tar för given i
alla våra aktiviteter” (Bengtsson, 2001, s. 46). Livsvärlden framträder
på olika sätt för olika människor och det går således inte att tala om en
objektiv värld. Anna-Carin Bredmar (2015) skriver till exempel att:
Vår livsvärld rymmer en mångfald av olika erfarenheter, vilket även
inkluderar känslomässiga erfarenheter. Emotionella erfarenheter visar
på dimensioner av sammanflätningar av komplexitet och nyanser,
särdrag, virvlar av identiteter, flöden och förändring. Men i vår kultur
prioriteras vanligtvis det stabila, enkla och kontrollerbara som
kunskap. (Bredmar, 2015, s. 57)

Människans existens i livsvärlden karaktäriseras av det som Husserl
benämner den naturliga inställningen (Husserl, 2004). Detta utgör
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det förhållningssätt vi människor har till vår omvärld. Till vardags
reflekterar vi knappast över det som finns runt omkring oss utan tar
det mer eller mindre för givet (Claesson, 2011). Ett annat centralt
begrepp som Husserl uppehöll sig vid är intentionaliteten. Människors
medvetande är alltid riktat mot något, antingen ett föremål eller ett
sakförhållande. Det som påverkar riktadheten (Claesson, 2011) har sin
grund i människors tidigare erfarenheter eller var någonstans i livet en
person befinner sig just nu. Intentionaliteten är ömsesidig i det att det
vi riktar oss mot också visar sig för oss.
Just idéerna om intentionalitet kom att utvecklas av Husserls
efterföljare Heidegger (1993). Heidegger pekade på att vi ser saker som
något, det vi är med om eller möter i livet har en bestämd innebörd, till
exempel utgör en penna ett föremål som vi använder för att skriva med
utan att fundera över vad föremålet penna är, såvida den inte är trasig
för då betraktar vi den inte med den naturliga inställning som tidigare.
Emellertid, för många saker skiljer sig innebörden sig åt människor
emellan beroende på tidigare erfarenheter. Till skillnad från Husserl
lyfte Heidegger även fram en språklig aspekt när det kommer till att
förstå världen. Ord frammanar associationer och språk har därmed en
vidare innebörd än att endast vara ett kommunikationsredskap.
Heidegger intresserade sig också för ”Varat” det vill säga själva
existensen. Vad innebär det att någon eller någonting ”är” eller
existerar? Vidare ansåg Heidegger att saker i världen visar sig bara mot
bakgrund av att en stämning gjort dem tillgängliga för oss som
betydelsefulla. Känslor tillskrivs härmed en fundamental roll när det
kommer till människans vara-i-världen.
Maurice Merleau-Ponty (1999) kom sedan att spinna vidare på
Husserls idé om livsvärlden samt Heideggers beskrivning av hur vi ser
saker som något samt de språkliga aspekterna. Det som Merleau‒Ponty
bidrog med var till största delen att addera ett kroppsligt perspektiv.
Merleau-Ponty talar om den levda kroppen. Han menar att vi möter
världen genom våra kroppar och inte primärt genom vårt intellekt. Vi
har tillgång till vår omgivning tack vare kroppen. Det handlar här alltså
om en kroppslig dimension av människans existens. Människan är
situerad i tid och rum och vi är våra kroppar snarare än att vi har en
kropp. Jan Bengtsson (2005) beskriver den levda kroppen som social.
Vi är kroppsligt förbundna med andra människor, inte minst genom att
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vi alla fötts ur en annan människas kropp. Utmärkande för vår tillvaro
är mångtydigheten.
Inom fenomenologin lyfts alltså den kroppsliga kunskapen fram som
ett alternativ till kognitiva perspektiv på kunskap. Ulla Andrén
förtydligar detta perspektiv: ”The life-world approach includes the
personal experience and takes the subjective, the relational aspects of
knowledge into account, as well as more cognitive and rational forms
of
knowing"
(Andrén,
2013,
s.
107).
Inom
den
livsvärldsfenomenologiska rörelsen så är det med andra ord inte
möjligt att betrakta den mänskliga kroppen som endast en biologisk
företeelse.
En av konsekvenserna av vår kroppsliga till-världen-varo är att vårt
sätt att förstå oss på den värld vi lever i bäst kan beskrivas med
uttrycket ”jag kan”, eller i värsta fall ”jag kan inte” skriver Nielsen
(2011, s. 91). På samma sätt som man inom den fenomenologiska
rörelsen talar om den levda kroppen, talar man också om levd tid och
levt rum. En av dem som tagit fasta på och vidareutvecklat detta är Max
van Manen (1997). När vi talar om den levda tiden så innebär denna
något mer än klocktid. Tiden inbegriper tre olika dimensioner:
förgången tid, nutid och framtid. Dessa tre är ständigt närvarande i
våra liv. Den förgångna tiden är närvarande i nuet med hjälp av våra
minnen och erfarenheter. Detta påverkar våra handlingar och vår
förståelse för det som sker här och nu. Det är mot bakgrund av dessa
minnen och erfarenheter som vi agerar. Likaså är framtiden en del av
nuet då vi är riktade mot det som komma skall. Hur vi tänker om
framtiden grundar sig i sin tur mycket på våra tidigare erfarenheter
(Nielsen, 2011, s. 95). Det levda rummet omfattar de vanor som
kroppen har. Utrymmet i det levda rummet har skapats av människan
själv och är dynamiskt.
Bildning
Ett centralt begrepp i den här avhandlingen är bildning. Det är viktigt
att beakta att bildningsbegreppet inte är entydigt utan det har
förekommit skilda uppfattningar om vad som ansetts vara bildande för
människan. Termen har sitt ursprung i det tyska ordet Bildung och
myntades på 1760-talet i sin nuvarande betydelse. Wilhelm von
Humboldt, en tysk språkvetare och filosof, förespråkade ett
bildningsideal som grundade sig på antika traditioner. Termen Bildung
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så som den definieras av Humboldt ligger enligt Sven‒Eric Liedman
(2001, s. 351) nära det antika begreppet paidei’a som kan beskrivas
som uppfostran eller utbildning. Grundidén hos Humboldt är att en
viss sorts kunskap förändrar och utvecklar människan och han såg det
som sin huvuduppgift att återuppliva grekernas övertygelse om den
täta kopplingen mellan människans kunskap och den värld om vilken
kunskapen handlar (ibid.). Humboldts bildningsbegrepp är dock snävt
i den meningen att det utestänger en mängd kunskaper. De
kunskapsområden som innefattas är framför allt språk, matematik och
historia. Bildningsbegreppet kom efter hand att lägga större tyngd vid
humaniora vilket gjorde att matematiken hamnade i skymundan.
Det bildningsideal som gjorde entré i och med 1905‒års skolreform
I Sverige syftade ytterst till att fostra god smak samt verka för en
nationalistisk anda. Det som betonades var framför allt kulturarvet i
form av litterära texter. Genom att ta del av den klassiska litteraturen
förmodades unga människor utvecklas till goda individer.
Bernt Gustavsson (1996) urskiljer två idéhistoriska traditioner som
ligger till grund för synen på bildning. En av dessa utgår från Immanuel
Kant och hans idéer om upplysningstidens rationalitet i kombination
med människans fria tanke och förmåga till estetiskt skapande. Den
andra bildningstraditionen är, enligt Gustavsson, den hermeneutiska
som har Georg Wilhelm Friedrich Hegels filosofi som grund. Här knyts
bildningsbegreppet mer till samhället och de kulturella förhållanden
som existerar runt individen. En tanke inom denna tradition är att
människan utvecklas i relation till andra. Ett uttryck som illustrerar
denna bildningstradition är den hermeneutiska bildningsresan som
metaforiskt ger utryck för att människan för att kunna förstå sig själv
måste lämna det bekanta och möta det okända. Därmed finns ett nära
samband mellan detta bildningsbegrepp och hermeneutiken.
Fronesis är ett begrepp som äger relevans för denna
avhandlingsstudie och begreppet har i vår tids forskning kommit att bli
frekvent när det gäller att beskriva den komplexitet som innefattas i
kunskap som i huvudsak förvärvas genom mellanmänsklig erfarenhet.
Fronesis brukar kontrasteras till episteme: vetenskaplig kunskap, och
techne: den hantverksmässiga och praktiska kunskapen. Det finns en
deskripans mellan hur dessa begrepp ursprungligen definierades
(Aristoteles, 1988) och hur de har utvecklats i relation till vår tids
filosofi och forskning för att göra dessa begrepp relevanta för de
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verksamheter och kunskaper som kännetecknar vårt västerländska
samhälle (Holm, 1993, Claesson, 2004). Hos Aristoteles förekommer
flera termer i syfte att framhålla komplexiteten hos fronesis, några av
dessa är vishet, klokhet, rådighet, eftertanke, för att nämna några.
Andra fronesiska aspekter är självinsikt, moralisk reflektion och
estetik (Segolsson, 2011). Ett av de mest förekommande begreppen när
det kommer till att försöka definiera fronesis är klokhet (Claesson,
2009; Liedman, 2001). Klokheten involverar mellanmänskliga
relationer och förutsätter erfarenhet.
Kopplingen mellan människans mellanmänskliga erfarenheter,
fronesis, och bildningsbegreppet har som utvecklats av tidigare
nämnda Nussbaum (1990). Hon använder sig av ett begrepp, narrativ
fantasi, som hon menar ligger till grund för att kunna förstå andra
människor och kunna sätta sig in i andra kulturer. Den narrativa
fantasin utvecklas under läsning av skönlitteratur då man som läsare
tvingas till perspektivskiften. Det handlar här om att stiga in i andra
människors liv och sätt att tänka. Anna Lova Olsson (2015) bygger i sin
avhandling vidare på Nussbaums (1990) utgångspunkter när det
kommer till läsning av skönlitteratur och hon använder sig av
författarens Iris Murdochs romaner som utgångspunkter i sin analys
av skönlitteraturens betydelse i människans bildningsprocess. Olsson
utforskar bildning i relation till läsning av skönlitteratur och flera av de
utgångspunkter som förekommer
i
hennes
studie
har
beröringspunkter med min studie. Bildningsbegreppet har i denna
studie sin huvudsakligen betydelse kopplat till den hermeneutiska
bildningstanke som Gustavsson (2000) skriver om. Bildning handlar
härmed om att ställa den egna erfarenheten mot det främmande och
att det sker något i mötet med det som tidigare varit okänt. Denna
fiktiva resa kan bestå i att möta något i läsandet, men också i mötet
med andra människor, det vill säga sådant som står i centrum för
intresset för min studie. Kopplingen mellan fronesis och bildning kan
även spåras till en av dem som var betydelsefulla i vår svenska
bildningshistoria, Ellen Key (Claesson, 2014). Hennes välkända citat;
”Bildning är det som är kvar sedan vi glömt allt vad vi lärt oss” indikerar
att bildning är något som inkorporeras i människan i linje med det av
Merleau‒Ponty utvecklade kroppsbegreppet som nämnts ovan.
Liedman (2001, s. 356) är inne på samma spår då han poängterarar att
det finns en koppling mellan kropp och kunskap: ”All kunskap är i
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grunden praktisk. Först när den är stabilt förankrad i kroppen blir den
till en verklig, grundläggande färdighet och inte bara en snabbt
förgänglig utanläxa”. Det finns därmed ur dessa perspektiv en
kroppslig aspekt i bildningsprocessen, i likhet med det jag valt att ta
fasta på.
Den här avhandlingen bygger vidare på idén om litteraturläsning
som något som kan utveckla människor och fördjupa insikter om vad
det innebär att vara människa (Nussbaum, 1990, Langer, 2011). Den
bygger även på en idé om att det är genom att skapa mening i texten
som läsaren kan få ut något av det lästa. I likhet med Olsson (2015)
utgår jag från att bildande processer sker i relation mellan individ,
materialitet och situation. Ett centralt begrepp i allt detta är därmed
ordet erfarenhet. Kopplingen mellan människans erfarenheter och
bildning härrör ursprungligen från Aristoteles.
Termen erfarenhet kan i svenskan knytas till kunskapsbildande
menar Angela Marx Åberg: ”Erfarenhet är en term som på svenska
även innehåller en kunskapsbildande betydelse, till skillnad från
’upplevelse’ som framför allt i sammanhang med litteraturläsning har
en klang av ytlig nöjesläsning.” (Marx Åberg 2014, s. 10). Jag menar
dock att termen upplevelse kan nyanseras, särskilt med tanke på att
detta begrepp har en central roll inom såväl hermeneutik som
fenomenologi där det har en betydligt vidare innebörd än den som
presenterats i diskussioner om litteraturläsning. Även Olsson tar sig an
termen upplevelse då hon diskuterar läsupplevelsens väsen.

4. Metodologiska perspektiv och utgångslägen
Den gemensamma nämnaren för de metodiska valen i denna studie är
att de är hemmahörande inom en kvalitativ sfär. Att valet föll på att
genomföra en kvalitativ studie har sin grund i flera skilda orsaker. Det
övergripande studieobjektet i min studie är grundskolans
litteraturundervisning, ett forskningsobjekt vars ämnestillhörighet jag
redan fört en diskussion om i föregående kapitel. De metoder som
används i de olika delstudierna är observation, textanalys och intervju.
Syftet med att kombinera tre olika metoder inom ramen för den här
studien handlar ytterst om ett försök till att med hjälp av olika delar
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skapa en helhetsförståelse när det kommer till grundskolans
litteraturundervisning.
En hermeneutisk-fenomenologisk ansats
Den empiri som samlats in har tolkats med inspiration hämtad från
delar av den fenomenologiska rörelsen och hermeneutiken. Inom
dagens humanvetenskapliga forskning är levd erfarenhet ett centralt
metodologiskt begrepp, skriver Max van Manen (2014, s. 40). Genom
att undersöka den levda erfarenheten kan vi ta del av den subjektiva
innebörden i människors upplevelser. Forskning utifrån ett
fenomenologiskt perspektiv innebär alltså att ta avstamp i livsvärlden.
Det som utmärker detta metodologiska förhållningssätt är att det
saknas tydliga riktlinjer om hur forskningen ska bedrivas, vilket har sin
grund i att fenomenologin i sig själv är en filosofisk rörelse som
förgrenar sig i många skilda riktningar. Det finns därmed inga
generella hållpunkter när det kommer till att bedriva forskning med
fenomenologiska förtecken. Med andra ord innebär detta perspektiv en
öppenhet när det kommer till val av adekvata teoretiska begrepp.
Att välja en hermeneutisk‒fenomenologisk riktning innebär en
möjlighet till att fördjupa förståelsen för vardagliga fenomen och
företeelser i livsvärlden. I en livsvärldskontext beaktas subjektivitet
liksom personliga erfarenheter (Bengtsson, 2013, 2005, 1993;
Claesson, 2011; Lilja, 2013; Levinsson m.fl., 2013; Rinne, 2014).

Datainsamling
Insamling av den empiri som ligger till grund för de fyra delstudierna
samlades in mellan år 2014‒2017. Jag har använt mig av tre olika
metoder: dokument/textanalys (studie 1) observation (studie 2) och
intervju (studie 3 och 4). I studie 3 och 4 används samma
intervjumaterial, däremot analyseras empirin mot bakgrund av olika
syften och frågeställningar samtidigt som de teoretiska begrepp som
används i de respektive analyserna skiljer sig åt.
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Textanalys
För att kunna svara på studiens syfte, att diskutera samt
problematisera den svenska skolans litteraturundervisning med fokus
på kroppslighet och bildning, är studier av styrdokument en väg att gå.
Genom att granska de officiella skrivningar som tangerar
litteraturläsning ges en inblick när det gäller de riktlinjer och
förhållningssätt som råder gentemot litteraturens roll i skolans
svenskundervisning. Den textanalys som genomförs i studie 1,
Litteraturläsning i skolan – en analys av kursplanen i svenska och dess
syn på berättande texter, är inspirerad av Ricœurs (1993) kritiska
hermeneutik. Ricœur menar att hermeneutikens uppgift inte enbart är
att skapa förståelse, utan också att fungera kritiskt. Det kritiska
perspektivet innebär att tolkningsakten medför en dialektik mellan att
lyssna och att misstänka, mellan att förstå och att förklara, mellan
traditionsförmedling och ideologikritik (Kristensson Uggla, 1994, s.
249). Som i all hermeneutiskt orienterad texttolkning tar
tolkningsarbetet sin utgångspunkt i vissa idéer om vad det är som ska
studeras. Utan dessa idéer kan undersökningen omöjligen ha någon
riktning (Gilje & Grimen, 2007, s. 179). En av hermeneutikens
grundvalar är att vi alltid förstår något mot bakgrund av våra tidigare
erfarenheter. Det är mot bakgrund av dels dessa erfarenheter, dels
kontexten som omger det som ska tolkas som tolkningsarbetet äger
rum. Karaktäristiskt för det hermeneutiska tolkningsarbetet är också
pendlingen mellan del och helhet. Tolkningsarbetet med Lgr11 har
således inneburit ett studium av de olika delar av detta styrdokument
och hur deras innehåll är relaterade till varandra likväl som att lyfta
blicken för att kontextualisera dokumentet som helhet.
Observation
I den andra studien fokuseras lärares litteraturundervisning i två olika
klasser. Intresset i denna studie riktas specifikt mot hur deras
kroppsliga vara inverkar på deras litteraturundervisning.
Observationer kan genomföras på en mängd olika sätt. Deltagande
observation innebär till exempel att forskaren utöver att fysiskt befinna
sig i den miljö som är föremål för observation även deltar mer eller
mindre i verksamheten. Det kan exempelvis innebära att deltagandet
kan pendla från att forskaren deltar aktivt i verksamheten till att
stundtals befinna sig vid sidan om och exempelvis sitta i ett hörn och
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betrakta det som sker. Graden av deltagande kan förändras över tid, i
början av datainsamlingen kanske det är mer lämpligt att förhålla sig
mer passiv för att skaffa sig en överblick, medan man mot slutet kanske
är mer involverad i den miljö som studeras (Patton 2002, s. 265). I och
med att studie 2 genomfördes under en relativt kort begränsad period
fann jag det mest lämpligt att mestadels hålla mig i bakgrunden, vilket
ledde till att jag kunde iaktta vad som skedde i klassrummet utan att
eleverna tog särskilt stor notis om mig. Om jag däremot valt att vara
mer deltagande kanske eleverna hade involverat sig själva på ett sätt så
att mitt fokus på lärarens kroppslighet hade kommit i skymundan.
Därmed hade antagligen det empiriska materialet gestaltats på ett
annat sätt. Min avsikt har inte varit att engagera mig i undervisningen,
eller bli en del av elevernas skolvardag. Det är däremot oundvikligt att
vara osynlig. De gånger då elever vänt sig till mig för att ställa en fråga
eller bara undersöka vad jag gör i deras klassrum så har jag självklart
involverat mig i samtal och diskussioner.
Den slags observation, när det kommer till det konkreta
genomförandet i denna delstudie kan beskrivas som inspirerad av
etnografi och fenomenologi. Inom etnografisk forskning undersöks
fenomen i dess naturliga miljö: ”Going into the field means having
direct and personal contact with people under study in their own
environments (Patton 2002, s. 48). Den etnografiske forskaren
försöker med hjälp av att befinna sig ute på fältet förstå det som för
dem som befinner sig där till vardags förefaller självklart (Kullberg,
2004). I mitt fall handlade det om att försöka få en förståelse för lärares
litteraturundervisning som sträcker sig bortom deras egen syn på sitt
arbete. Fokus för studien ligger på om deras kroppslighet inverkar på
undervisningen och i så fall på vilket sätt? Där kommer
kroppsfenomenologin in i sammanhanget.

Intervju
I två av delstudierna används kvalitativ forskningsintervju som metod.
En viktig utgångspunkt här är intresset av att förstå sociala fenomen
utifrån aktörernas egna perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 44).
Det finns många olika vägar att gå för att genomföra en intervju. Mot
bakgrund av studiens hermeneutiska och fenomenologiska ansats så
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har vissa beslut avseende intervjuernas utformning tagits. Ett
fenomenologiskt tillvägagångssätt utgår från varje individs egen
erfarenhet av det särskilda fenomen som ska studeras.
I enlighet med detta perspektiv användes en intervjuguide istället för
på förhand förberedda frågor. Intervjuguiden fokuserade vissa teman,
som den första självständiga läsningen, läsning i skolan, läsning på
fritiden.
De intervjuer som genomförts inom ramen för artiklarna 3 och 4 har
riktat in sig på elevers personliga erfarenheter av läsning av
skönlitteratur. Med hjälp av flera övergripande frågeställningar har de
elever som deltagit i studierna fått möjlighet att relativt fritt kunna
berätta om sina upplevelser som läsare. Fenomenologi är en
beskrivande aktivitet och inte ett försök att klarlägga eller säkerställa
ett förhållande mellan orsak och verkan eller att härleda generella
lagbundenheter (Brinkkjær & Höyen 2013, s.70). Claesson skriver:
”Detaljer är av intresse, mångsidigheten är intressant, så också
komplexiteten samt hur saker är sammanflätade” (Claesson 2009, s.
53). I och med att intresset riktats mot respondenternas livsvärld
(Husserl, 2004), så har det varit viktigt att genomföra intervjuerna mer
som samtal där elevernas egna upplevelser och tankar i möjligaste mån
kan komma fram. Kvale och Brinkmann (2014, s. 45) definierar en
halvstrukturerad livsvärldsintervju som en intervjuform som syftar till
att förstå teman i den levda vardagsvärlden grundat på respondentens
eget perspektiv. Den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att
erhålla nyanserade beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld.
(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 47).
Etiska överväganden
I tre av de studier som ingår i avhandlingen involveras individer och
därmed har det varit nödvändigt av mig i rollen som forskare att
säkerställa att de respektive studierna uppfyller de krav som ställs av
Vetenskapsrådet (2011) i relation till forskningsetik. För att skydda de
personer som deltar i studier anges fyra krav: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När
det gäller informationskravet så besökte jag de skolor där studierna
ägde rum för att delge samtliga medverkande information om de
respektive studierna. Information har förmedlats såväl muntligt som
skriftligt. I mitt fall innebar samtyckeskravet att samtliga deltagare i
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studien gavs möjlighet att ge sitt samtycke till att delta i studierna och
i samband med detta informerade jag dem om att de när som helst hade
rätt att avbryta sin medverkan. Elevernas vårdnadshavare fick via ett
medgivandebrev ge sitt samtycke till att deras barn deltog i studierna.
Jag har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet då samtliga deltagares
namn är fingerade. Deltagarna i studierna fick information om att
fältanteckningar och ljudfiler endast skulle komma att användas i
arbetet med avhandlingen och artiklarna och att detta material skulle
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har åtkomst, således har
jag tagit hänsyn till nyttjandekravet.

6. Sammanfattning av delstudierna
Jag inleder detta avsnitt med en tabell som syftar till att ge en överblick
över de olika studiernas syfte, metod och material. Därefter
presenteras och sammanfattas studierna.
Studie
Delstudie 1
Litteraturläsning i
skolan – en analys av
kursplanen i svenska
och dess syn på
berättande texter
Delstudie 2
Litteraturundervisning
betraktat ur ett
kroppsligt perspektiv
Delstudie 3
”Man blir så lugn när
man läser”. Om
kroppen och rummet i
läsglada elevers
läspraktiker”
Delstudie 4
Bortom horisonten:
Läsning som in- och
utlevelse

Syfte
Belysa hur olika
kunskapsformer
synliggörs när det
kommer till specifikt
litteraturläsning i
grundskolans
svenskämne

Metod
Textanalys

Material
Styrdokument, Lgr11

Undersöka kroppsliga
dimensioner i
litteraturundervisning

Observation

Fältanteckningar

Undersöka läsglada
barns
förhållningssätt,
skildringar och
upplevelser av läsning
av skönlitterära texter

Intervjuer

Intervjutranskriptioner

Diskutera hur ett
bildningsbegrepp i
relation till barns
litteraturläsning kan
utformas.

Intervjuer

Intervjutranskriptioner

54

Delstudie 1
I studie 1 (Fatheddine, inskickat manus) analyseras och
problematiseras skrivningarna om skönlitterära texter så som de
framträder i kursplanen i svenska (Lgr 11). Syftet är att belysa hur olika
kunskapsformer synliggörs när det kommer till specifikt
litteraturläsning i styrdokumenten för ämnet svenska i grundskolan.
Studien undersöker vidare vilka spänningsfält som synliggörs i
kursplanen. De forskningsfrågor som ställs är: Hur formuleras
skrivningarna om litteraturläsning i kursplanen och vad fokuseras?
Går det att identifiera någon särskild kunskapssyn? Och vad är det för
koppling mellan kunskap och litteraturläsning som synliggörs? Som
metod används textanalys inspirerad av Ricœurs kritiska hermeneutik
(Ricœur, 1993). De teoretiska begreppen episteme och fronesis
(Aristoteles, 1988) används som analytiska kategorier i sorteringen av
materialet. Empirin består följaktligen av genomförda analyser och
tolkningar av kursplanen i svenska (Lgr 11). Ett resultat som
framkommer är att kursplanen består av skilda perspektiv på
litteraturläsning där såväl episteme som fronesis finns representerade.
I kursplanens syftesskrivning framträder en bild av litteraturläsning
som en viktig komponent i människors liv. Fokus ligger på den
skönlitterära textens potential att vidga perspektiv. I kunskapskraven
framhävs däremot en annan syn på litteraturläsningen. Fokus ligger
här på mer strukturella och mätbara aspekter. Dessa olika synsätt
representerar i denna studie ett litteraturdidaktiskt spänningsfält.
Utifrån ett didaktiskt perspektiv kan dessa spänningar inom
kursplanen få konsekvenser för lärare som ska undervisa i och om
litteratur då de olika synsätten i syftesdelen, centralt innehåll och
kunskapskraven innebär en inbyggd motsättning.
Delstudie 2
I den andra studien (Fatheddine, 2016) analyseras lärares
litteraturundervisning utifrån den levda kroppen där begreppen takt
(van Manen, 1991) och hållning (Claesson, 2009) används som
analytiska begrepp. Studiens syfte är att, utifrån ett
livsvärldsfenomenologiskt perspektiv och mot bakgrund av MerleauPontys (1999) perceptionsfilosofi, pröva huruvida det är möjligt att
identifiera
olika
kroppsliga
dimensioner
i
grundskolans
litteraturundervisning. Studien har en explorativ ansats i och med att
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jag går in i studien utifrån en idé om den levda kroppen och att kroppen
därmed spelar en roll i undervisningssituationen. Det jag undersöker i
denna studie är alltså på vilket sätt som några lärares kroppslighet visar
sig i undervisningen och huruvida detta kan berätta något om deras
respektive sätt att undervisa i och om litteratur.
Materialet är insamlat i en kommunal F-5-grundskola i två olika
klasser, en årskurs 3 och en årskurs 5. De lärare som valdes ut för
pilotstudien undervisar i varsin klass i ämnet svenska. Metoden som
används i studien är observation. Det empiriska underlaget består av
fältanteckningar baserade på genomförda observationer i de två
klasserna. Observationerna genomfördes under lektioner i ämnet
svenska där litteraturläsning stod på lärarnas planering.
Resultatet i den här studien visar på att det framför allt är två
aktiviteter som förekommer under litteraturundervisningen;
högläsning och individuell tystläsning. Under dessa aktiviteter agerar
de två lärarna i studien taktfullt beroende på situation och elev. Med
hjälp av sitt kroppsliga vara (Merleau-Ponty, 1999) uppvisar lärarna
pedagogisk takt (van Manen, 1991). Genom kroppsligheten framträder
samtidigt deras respektive hållning (Claesson, 2009) gentemot olika
aspekter i litteraturundervisningen. I ett vidare perspektiv innebär
resultatet att det kroppsliga perspektivet bidrar med nya infallsvinklar
som att olika litteraturdidaktiska positioner manifesteras genom
lärarnas kroppsliga vara. Studien visar på att lärares kroppslighet inom
ramen för undervisningen bör uppmärksammas i större utsträckning.

Delstudie 3
Fokus i avhandlingens tredje studie (Fatheddine & Olin-Scheller,
inskickat manus) ligger på några läsglada elever i årskurs 4 och 5 och
deras berättelser kring sina läsupplevelser med fokus på framför allt
stämning, rumslighet och kroppslighet (Burke, 2011; Merleau-Ponty,
1999). Studiens syfte är att undersöka läsglada barns förhållningssätt,
skildringar samt upplevelser av läsning av skönlitterära texter. En
utgångspunkt i studien är att läsning är en social praktik (Bergman &
Persson, 2013; Felski, 2011; Fuller & Rehberg Sedo, 2013).
Artikelns empiriska underlag är genomförda intervjuer med
sammanlagt tio elever i årskurs 4 och 5 som går i samma klass. Urvalet
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består av elever som själva ser sig som läsare vilket enligt deras mening
innebär att de läser ofta och gärna, i skolan likväl som på fritiden.
Intervjuerna genomfördes under våren och hösten 2017.
Under genomläsningarna av det empiriska materialet framkom
några centrala teman från vilka tre kategorier skapades: Den första
läsningen, Läsmiljön och Att leva sig in i läsningen.
Ett av de resultat som framkommer i studien visar att eleverna inte
skiljer på skolläsning och fritidsläsning. Ett annat resultat är att det för
dessa läsglada elever är viktigt var någonstans läsningen äger rum och
att de är aktiva i uppsökandet av lämpliga läsplatser. Var dessa elever
läser någonstans har även en inverkan på hur de i sin tur upplever
läsningen. Genom att skapa ett yttre läsningens rum möjliggörs för
eleverna i denna studie skapandet av ett inre läsningens rum.
De implikationer som studiens resultat får på skolans
litteraturundervisning berör dimensioner som berör skapandet av
läsvänliga miljöer där en lustfylld, kroppslig läsning kan bejakas.
Delstudie 4
I den fjärde studien (Fatheddine & Schmidt, inskickat manus)
diskuteras skolans litteraturundervisning i relation till ett
bildningsbegrepp som relaterar till de hermeneutiska begreppen
tolkning och horisont (Gadamer, 1997). Materialet består dels av
empiri som presenterats i en tidigare studie (Schmidt, 2013) samt av
den empiri som också använts i denna avhandlings tredje studie.
Således består den samlade empirin av genomförda elevintervjuer med
barn i åk 4 och 5. Den gemensamma grunden är att fokus ligger på
barns upplevelser och erfarenheter av läsning i olika sammanhang.
Syftet med studien är att utifrån det empiriska materialet lyfta fram
och diskutera några litteraturdidaktiska premisser när det kommer till
barn och litteraturläsning. Ytterst handlar denna studie om att visa på
alternativa förhållningssätt som involverar kroppsliga aspekter av
litteraturläsning. Teoretiskt grundar sig artikeln på en kombination av
hermeneutiska och fenomenologiska perspektiv.
Studiens resultat visar att barns inlevelsefulla läsning, där kroppen
spelar en viktig roll, är en förutsättning för de indirekta erfarenheter
som uppkommer i mötet med skönlitteratur. Den inlevelsefulla
läsningen är därmed en del i en pågående bildningsprocess.
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7. Resultatdiskussion
I avhandlingen belyses dimensioner som berör litteraturläsning,
kroppslighet och bildning. I denna avslutande resultatdiskussion
beskrivs och diskuteras de resultat som framkommit i de fyra
delstudierna. De tre övergripande resultat som studien i sin helhet
synliggör är:
 Barns upplevelseläsning kan betraktas som en möjlig väg till en
påbörjad bildningsprocess och denna läsning har en kroppslig
dimension.
 Vikten
av
att
beakta
litteraturläsningens
och
litteraturundervisningens kroppsliga aspekter.
 Den diskrepans som finns mellan hur litteraturläsning skrivs
fram i kursplanen (Lgr11) och lärarnas undervisning samt
elevernas berättelser om sina läsupplevelser riskerar att
litteraturläsningens bildningspotential inte når alla elever.

Upplevelseläsningens bildningspotential
I två av delstudierna fokuseras elevers upplevelser av litteraturläsning
och hur de beskriver dessa. I studie 3 uppmärksammas läsglada elever
och deras berättelser om läsning av skönlitteratur. Att läsa berättande
texter är för dessa elever något lustfyllt som berikar tillvaron. I denna
tredje studie påvisas ett samband mellan läsglädje, kroppslighet och
rumslighet. Det som förenar elevernas berättelser är att läsningen
handlar om något mer än själva läsandet i sig. Genom att med omsorg
välja ut läsvänliga miljöer skapar sig dessa elever goda förutsättningar
för att kunna stiga in i olika skönlitterära världar (jfr Langer, 2011). Var
någonstans läsandet äger rum har alltså en inverkan på hur de upplever
läsningen. Dessa läsupplevelser tar sig också kroppsliga uttryck.
Eleverna beskriver hur de lever sig in i fiktionen och i dessa
beskrivningar går det att urskilja kroppsliga dimensioner.
I studie 4 vidareutvecklas det som framkommer i den tredje studien.
Genom att ta avstamp i elevernas erfarenheter diskuteras hur ett
bildningsbegrepp i relation till barns litteraturläsning kan se ut. Det
bildningsbegrepp som lyfts fram grundar sig i ett hermeneutiskt
perspektiv där tolkning och horisont (Gadamer, 1997) är centrala
begrepp för att kunna visa hur elevernas läsupplevelser kan förstås
58

som delar i en påbörjad bildningsprocess. I och med att
läsupplevelserna är kroppsliga blir det därmed viktigt att
uppmärksamma detta i undervisningen.
Med dessa resultat i åtanke vill jag lyfta fram och diskutera
begreppet upplevelseläsning som tidigare haft en negativ klang (se t.ex.
Malmgren, 1979) Jag anser det vara befogat att göra en omvärdering
och mer nyanserad definition av begreppet. Som redovisats tidigare i
avhandlingen så har det historiskt gjorts kopplingar mellan
upplevelseläsning och kroppslighet, men med negativa konnotationer.
Detta bottnar i en uppdelning av kropp och tanke där tanken värderats
högre än kroppen. Likaså har läslust uppfattats som problematisk
(Thavenius, 1999) ur framför allt ett moraliskt perspektiv och har ofta
kodats som ohälsosam konsumtion (Littau, 2006, s. 40f). för att
återknyta till de intervjuade eleverna i studie 3 och 4 så innebär den
lustfyllda läsningen en helhetsupplevelse där kroppen i allra högsta
grad är delaktig. ”Läsupplevelsen av en skönlitterär text kan vara direkt
drabbande både känslomässigt och fysiskt”, skriver Olsson (2015, s.
127) och det är detta som eleverna uttrycker.
Litteraturundervisningens kroppsliga dimensioner
Ett av avhandlingens grundantaganden är idén om den levda kroppen.
Vår kroppsliga existens är ur detta perspektiv grunden för hela vårt
vara-i-världen (Merleau-Ponty, 1999). I studie 2 analyseras två erfarna
lärares litteraturundervisning. Resultatet visar att deras undervisning
grundar sig i deras kroppsliga existens. Det är genom kroppen som
deras hållning gentemot litteratur synliggörs. För att kunna förstå
deras undervisning i en större kontext är termen didaktik, inte minst
så som den beskrivs av Comenius, användbar. Precis som Bildung
bottnar didaktikbegreppet i en kontinentaleuropeisk tradition som i
sin tur har vissa beröringspunkter med det aristoteliska
kunskapsbegreppet fronesis. Detta begrepp har tolkats som en slags
förkroppsligad erfarenhet som kan liknas vid klokhet. Lärarna i studien
har båda en lång undervisningserfarenhet bakom sig och därmed finns
dessa erfarenheter i kroppen. Genom åren har dessa två lärare byggt
upp egna förhållningssätt som vägleder dem i undervisningen. Ellen
Key, som levde för över 100 år sedan och var både lärare och
bildningsförespråkare, ansåg att det inte är möjligt att komma med
några färdiga lösningar på hur undervisning bör bedrivas (Claesson,
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2013). Varje lärare måste lyssna in och känna av eleverna och
situationen. En lärare måste således agera taktfullt (van Manen, 1991).
Detta innebär att en lärare inte kan göra exakt som en annan kollega.
Michael Uljens menar att läraren är ett reflekterande och ett
ställningstagande subjekt som fattar beslut i frågor som rör
undervisningens innehåll och gör antaganden om vad undervisningen
leder till (Uljens 1997, s. 189). Att bedriva undervisning kräver därför
en specifik kunskap, en kunskap som grundar sig i den levda
erfarenheten. Här kan begreppet fronesis återaktualiseras för att belysa
undervisningens komplexitet och kroppsliga dimensioner. Lärarna i
delstudie två har, som nämnts, bägge en lång yrkesbakgrund, deras sätt
att bedriva undervisning sitter i kroppen. I flera av de observerade
situationerna agerar lärarna mot bakgrund av den specifika
undervisningssituationen.
Deras
engagemang
för
litteraturundervisning bottnar i ett intresse för litteratur vilket märks
på flera olika sätt. Ett exempel som illustrerar detta är hur en av lärarna
i studien under en av lektionerna blir sittande på en stol mitt i rummet
läsandes en bok och ser ut att försvinna in i en egen värld. Eleverna
runtomkring försöker påkalla hennes uppmärksamhet men det tar en
liten stund innan hon åter står till elevernas förfogande (Fatheddine,
2016, s. 82). Detta kan vid en första anblick tolkas som
ouppmärksamhet, men jag menar att läraren i själva verket med hjälp
av sitt kroppsliga jag illustrerar hur hon bygger upp ett läsningens rum
(jfr. Burke, 2011; Olsson, 2015). Genom åren har dessa lärare således
byggt upp egna förhållningssätt som vägleder dem i undervisningen.
Deras undervisning förmedlar därmed en insikt om att
litteraturundervisning, och kanske även undervisning i andra ämnen,
är något som är kroppsligt situerat och som grundläggs genom
erfarenheter. Lärarna i studien förmår erbjuda mer än det som står
skrivet i kursplanen, vilket kanske inte är givet de lärare som har
mindre erfarenhet. Detta kan indikera att kursplanens skrivningar om
litteraturundervisning inte förmår fånga den komplexitet som inryms i
denna undervisning.
Bildning eller mätbarhet – litteraturundervisningens dilemma
Både elevernas berättelser om sina läsupplevelser och de två lärarnas
litteraturundervisning står i kontrast mot hur litteraturläsning skrivs
fram i det nu gällande styrdokumentet Lgr11. I kursplanen för svenska
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presenteras de ramar kring undervisning som lärare ska förhålla sig
till. Analysen av kursplanens skrivningar om litteraturläsning visar upp
en splittrad syn där syftesbeskrivningen och det centrala innehållet
skiljer sig diametralt gentemot kunskapskraven. Även i det centrala
innehållet förekommer olika perspektiv på litteraturläsning. Utifrån
syftesbeskrivningen och det centrala innehållet går det att i viss mån
spåra en litteratursyn som kan relateras till ett bildningsideal där
individens personliga växande är i fokus (jfr Key, 1898, 1900). I
kunskapskraven hamnar dock mer formalistiska aspekter i fokus,
aspekter som är enklare att mäta och kontrollera än elevers
läsupplevelser. Det finns därmed en risk att det är dessa kontrollerbara
perspektiv som kommer att styra och även om så inte är fallet så sänds
signaler ut om att det är detta kontrollerbara som är viktigt. I ett större
perspektiv kan detta innebära att litteraturens bildningspotential inte
når alla elever.
Utifrån ett historiskt perspektiv är det intressant att bevittna hur just
styrdokumentsskrivningar är intimt sammanlänkat med olika
diskurser och perspektiv på kunskap. Den aktuella kursplanen bär spår
av flera olika synsätt på litteraturens roll i grundskolan. Här kan det
vara på sin plats att återaktualisera Malmgrens (1996) kategorier likväl
som Mossberg Schüllerqvists (2008). De passager som jag i studie 1
identifierat som exempel på epistemekunskaper kan knytas till inom
litteratur (Mossberg Schüllerqvist, 2008) och i viss mån till
Malmgrens kategori svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne.
Enligt det centrala innehållet i ämnet svenska ska elever i årskurs 1‒3
få undervisning om ”berättande texters budskap, uppbyggnad och
innehåll” (Skolverket, 2017, s. 254), vilket sätter fokus på dels texters
formmässiga aspekter, dels att det finns budskap inbyggda i dessa
texter. I årskurs 4‒6 aktualiseras i det centrala innehållet till viss del
kategorin svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne i och med
frasen
”Några
skönlitterärt
betydelsefulla
barnoch
ungdomsboksförfattare och deras verk” (Skolverket, 2017, s. 255. Min
kursivering). Betraktat ur ett större perspektiv kan dessa skrivningar i
kursplanen betraktas som uttryck för en alltmer påtaglig mätdiskurs.
(Strandler, 2017). Detta avspeglas framför allt i kunskapskraven.
Kunskapskraven sänder också ut signaler om att läsning av litteratur
är ett enskilt projekt som går ut på att använda sig av lässtrategier samt
kunna sammanfatta texters budskap. En mer övergripande fråga är
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huruvida vi överhuvudtaget kan bedöma elevers läsning av litteratur?
Ett svar på denna fråga är att det är avhängigt synen på litteratur. En
litteratursyn där fokus ligger på att analysera berättarstrukturer och ta
del av vissa kanoniserade verk samt dess författare är betydligt enklare
att bedöma än elevers läsupplevelser. Härmed accentueras en
problematik där elevers läsupplevelser riskerar att hamna i skymundan
när det kommer till grundskolans litteraturundervisning.
I kursplanen premieras därmed det mätbara framför ett ickemätbart bildningsbegrepp. Att andra aspekter förs fram i det centrala
innehållet och i syftesbeskrivningen kan dock betraktas som ett uttryck
för tron på litteraturens potential för människans personliga
utveckling. Dessa aspekter har vissa likheter med Malmgrens (1996)
kategori svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne och
Mossberg Schüllerqvists (2008) genom litteratur. Det finns dock en
väsentlig skillnad och denna består i att det emancipatoriska
perspektivet inte uttrycks explicit. Den närmast retoriska frågan blir
vad som i slutändan är det som styr mest: syftet och de skrivningar i
det centrala innehållet som betonar litteraturens bildningspotential
eller kunskapskraven?
Slutsatsen i denna avhandling är att grunden för att bli till en
litteraturläsare går via lust. För att sedan kunna utveckla en
läsaridentitet behövs aktiva insatser och goda förutsättningar. Att stiga
in i läsningens rum går via kroppen och därför är det av största vikt att
i diskussioner om litteraturläsning och undervisning i fortsättningen
att explicit förhålla sig till detta.
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Summary
This thesis focuses on aspects related to corporality and Bildung in the
teaching of literature in Sweden’s primary and lower-secondary
schools.
Aim and research questions
Concentrating on embodiment and Bildung, the aim of this thesis is to
discuss and problematise the teaching of literature in Swedish schools.
The conditions for the teaching of literature (within the framework of
the teaching of Swedish) in Sweden’s primary and lower-secondary
schools are examined from various positions. In this connection, the
thesis focuses on: the teaching provided by teachers; epistemological
considerations of how the reading of literature is presented in course
syllabuses; and, pupils’ experience of the reading of literature.
Consequently, with the spotlight being thrown on both classroom
practice and curriculum theoretical perspectives, the thesis covers a
wide field of literature and didactics.
The following research questions are posed:
 In the steering documents for the teaching of Swedish in primary
and lower-secondary schools, which approach to knowledge
emerges specifically as regards the reading of literature?
 In which ways can teachers’ corporeality manifest itself and what
does it say of their attitude to the teaching of literature?
 What emerges from pupils’ accounts of their reading
experiences?
 How can children’s experiences of the reading of literature be
understood in relation to Bildung?
These questions are answered in the four substudies.
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Background and previous research
The reading of literature is often highlighted as something positive that
can contribute to people expanding their perspectives and reflecting on
the human condition (Nussbaum, 1990, 2010; Felski, 2008).
The reading of literary works is a major part of the teaching of Swedish
in Sweden’s schools. Literature is often held out as important for the
development of children and young people. From a historic
perspective, there have been various arguments justifying why
literature should be a part of the teaching of Swedish. Towards the end
of the 19th century, literary texts of a religious nature were often read in
Sweden’s elementary schools with the aim of forming the pupils. It was
considered that secondary-school pupils should read and learn
patriotic literature. As regards this latter, the historical and aesthetic
Bildung value was underlined. A further aspect to receive stress was
that the teaching of these pupils should introduce them to works that,
in contrast with the ever more expansive “commercial culture”, could
serve as examples of good literature (Thavenius, 1999, pp. 22 – 24).
At the start of the 20th century, the focus switched to the intrinsic
value and inherent power of literature. Against the background of a
humanistic Bildung ideal, literary works’ potential to promote personal
development was emphasised (Thavenius, 1991). Towards the end of
the same century, the opportunities for young children to learn from
literary works were also highlighted. Ellen Key was amongst those
advocating children’s right to be exposed to art and literature. She
considered that this could favour their development. In particular, she
emphasised the importance of children being exposed to literature that
excited their aesthetic awareness (1898, 1900). Despite Key’s input to
the ongoing debate about children and reading, there was a certain
scepticism about reading for pleasure. This was only broken in the
1960s when other perspectives came to the fore.
In the course syllabus for Swedish in “Primary and secondaryschool curriculum 69” (Lgr69), there are several entries emphasising
the importance of reading for pleasure (Widhe, 2017). At the same
time, popular culture texts are becoming more accepted, even in
schools. With this, focus is shifting from what children and young
people should read to the simple fact that they should read. In line with
increasing access to children’s and adolescents’ literature that, in
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nature, is more popular culture, there was a sharpening in tone against
what, in the debate, came to be known as “junk literature” and “trivial
literature”. According to the critics, these sorts of literature were
characterised by ready accessibility and an approach that did not excite
a questioning attitude (Furuland et al., 1975). The “free experience
reading” practised in our schools was criticised by, amongst others,
Lars-Göran Malmgren (1979). He felt that this sort of reading did not
concern itself with aspects such as critical reflection and discussion of
the reading matter.
The “Pedagogical Group”, a research team of which Malmgren was
a member, additionally introduced a new perspective to the reading of
literature. One of the starting points of this perspective was that
knowledge is produced through “experiencing”. From an experience‒
based pedagogy (erfarenhetspedagogiskt) perspective, the reading of
literature in schools can and should be integrated with the subjects that
have a societal orientation.
Other perspectives such as reception theory and literary
competence are also important in literature didactics. Reception theory
can be traced back to the 1920s (Richards, 1929) and was developed by,
amongst others, Louise Rosenblatt (1938). To highlight different ways
of approaching texts, Rosenblatt introduced the two concepts of
efferent and aesthetic reading. From somewhat differing perspectives,
Kathleen McCormick (1994) and Judith Langer (2011) emphasise what
happens in the interface between text and reader. McCormick focuses
on how reader and text interact against a background of different
ideological positions. Tensions arise in this interface. Langer’s interest
is primarily directed towards the process of reading works of literature.
Here, the term “envisioning literature” is central. In interfacing with
the work of literature, the reader moves through five different phases.
Consequently this process is characterised by constant movement.
The term literary competence is primarily associated with Jonathan
Culler (1975). Literary Competence is regarded as something that can
be refined via greater knowledge of literature and literary conventions.
Here, the focus is on literature’s inner form, language and literary
technique.
It is essentially within any of the positions in the three preceding
paragraphs that Swedish literature didactic research moves. In studies
examining classroom teaching of younger students, it is experiential
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pedagogy and sociocultural perspectives in combination with literacy
that dominate (Ewald, 2007; Jönsson, 2007; Schmidt, 2013). These
perspectives also appear in research focusing on slightly older students,
often in combination with various reception-theory perspectives
(Elmfeldt, 1997; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006; Bommarco,
2006). Literary competence serves as a theoretical starting point in
studies by Maritha Johansson (2015) and Örjan Torell (2002).
However, these studies were not focused on classroom teaching.
Instead, interest was directed towards assimilation and interpretation
of literary texts.
The reading of literature in relation to embodiment is a relatively
unexplored field. Nonetheless, there are some studies examining
various considerations as regards embodiment and reading. These
studies focus on several different aspects: reading for enjoyment (Elam
& Widhe, 2015); tactile aspects (Mangen, 2010); reading and writing
difficulties (Nielsen, 2005); and, how the body is involved in
understanding texts and situations (Glenberg, 2011). The experiencing
of what has been read in relation to corporality was highlighted in an
article by Espen Hammar (2008), which links to the philosopher
Maurice Merleau-Ponty (1999) in his ontological analysis of the
experiencing of literature. Thus, there is an interest in highlighting,
from various different aspects, reading in relation to corporality.
However, directed at the early years of primary and lower-secondary
school, there are no studies specifically examining the reading of
literature and the teaching of literature from a corporeality perspective.
Theoretical framing
This thesis is based on theoretical perspectives that belong within a
philosophical tradition. Hermeneutics, phenomenology and Bildung
provide a theoretical backdrop to the argumentation in the thesis. A
central starting point of the study is that human creation of meaning is
interlinked with our corporeal existence (Merleau-Ponty, 1999).
Consequently, these theoretical selections mean that the term
“experience” (as described within hermeneutics and phenomenology)
has a major role. Within these philosophical disciplines, experience is
regarded as the central element from which everything takes its
starting point. Consequently, in this study, “reading experience” and
“experiential reading” have a further implication that is more complex
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than that previously assigned to them (cf. Malmgren, 1979). The
concept of Bildung highlighted in this study has its base in experience.
Here, Bildung centres on: confronting own experience with the new;
and, something happening in the interface with what was previously
unknown. The resultant fictional journey may comprise not only
interfacing with something in the reading, but also the interfacing with
other people, i.e. a phenomenon that is of central interest in my study.
Method and material
The empirical data providing the input for the four substudies were
collected between 2014 and 2017. The methods used in the four
substudies are: textual analysis (substudy 1); observation (substudy 2);
and, interviews (substudies 3 and 4).
Substudy 1 examines those entries that, in the course syllabus for
Swedish, relate specifically to the reading of literature. Here, the
material is analysed and interpreted with inspiration from Paul
Ricœur’s critical hermeneutics (1993). In the sorting of the material,
the theoretical concepts episteme and phronesis are used as analytical
categories. Thus, the empirics comprise completed analyses and
interpretation of the course syllabus for Swedish (Lgr11).
Substudy 2 focuses on teachers’ teaching of literature. Observation
was carried out in two different classes (years 3 and 5). The two
teachers who took part in this substudy teach Swedish and both have
long experience of the teaching profession. Here, the empirics
comprise field notes which were subsequently analysed and
interpreted against the background of a phenomenological approach.
The pupils interviewed within the framework of substudies 3 and 4
were children who said they liked reading literary works and willingly
and often did this both at school and in their leisure time. Ten pupils in
years 4 and 5 were interviewed. In substudy 4, the empirics also
comprise interviews with year 5 pupils. These interviews were
presented in an earlier study (Schmidt, 2013).

Results
The three principal results emerging from the thesis study are:
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 Children’s experiential reading can be regarded as a possible
route to an initiated Bildung process, this reading having
corporeal dimensions.
 It is important to take into account the corporeal aspects of the
reading of literature and the teaching of literature.
 Owing to the discrepancy that exists between, on the one hand,
how the reading of literature is entered in the course syllabus
(Lgr11) and, on the other, the teachers’ teaching and pupils’
accounts of their reading experiences, there is a risk that the
Bildung potential of the reading of literature may not affect all
pupils.
Two of the substudies focus on pupils’ experiences of the reading of
literature and how they describe these. Substudy 3 draws attention to
pupils who like reading and to their accounts of the reading of literary
works. For these pupils, reading narrative texts is something enjoyable
that enhances existence. The third substudy demonstrates a
connection between the enjoyment of reading, corporality and
spatiality. The pupils’ accounts are united by, for them, reading being
more than the act of reading itself. By attentively seeking out
environments that are conducive to reading, these pupils create the
right conditions for being able to climb into various literary worlds (cf.
Langer, 2011). Thus, where reading takes place has an impact on these
pupils’ experiences of reading. Furthermore, these reading experiences
express themselves corporeally. The pupils described how they
embodied themselves in the fiction. Corporeal dimensions can thus be
discerned in these descriptions.
Substudy 4 further develops what emerged from the third substudy.
Starting from the pupils’ experiences, it discusses the possible nature
of a Bildung concept related to children’s reading of literature. The
Bildung concept that is highlighted is based on a hermeneutic
perspective in which “interpretation” and “horizon” (Gadamer, 1997)
are central concepts for showing how pupils’ reading experiences can
be understood as parts of an initiated Bildung process. As reading
experiences are corporeal, it is important that teaching pays attention
to this corporality.
One of the fundamental postulations in this thesis is the idea of the
lived body. Our corporeal existence is the basis of our entire “worldly
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embodiment” (Merleau-Ponty, 1999). Substudy 2 analyses two
experienced teachers’ teaching of literature. The results show that their
teaching is founded on their corporeal existence. It is through their
bodies that their attitudes to literature become apparent. To be able to
understand their teaching in a wider context, the term didactic (as
described by Comenius) can be used. Just as Bildung, the concept of
didactics is rooted in a continental European tradition that, in its turn,
has certain contact points with the Aristotelian phronesis concept of
knowledge. This concept has been interpreted as a type of “embodied
experience” that can be likened to wisdom. Both the teachers in this
study have long experience of teaching. This experience is in their
bodies. Over the years, both these teachers have built up their own
approaches that guide them in their teaching.
The two teachers’ teaching of literature and the pupils’ accounts of
their reading experiences both contrast with how the reading of
literature is entered in the applicable steering document (Lgr11). The
course syllabus for Swedish presents the teaching framework that
teachers must adhere to. Analysis of the course syllabus entries for the
reading of literature evince a splintered view in which the description
of aims and the central content are diametrically opposed to the
knowledge requirements. From the description of aims and the central
content, it is possible to trace a view of literature that can be related to
a Bildung ideal in which the focus is on the individual’s personal
growth (cf. Key, 1900). However, the focus in the knowledge
requirements is more on formalistic aspects, aspects that are easier to
measure and check than are the pupils’ reading experiences. There is
thus a risk that it is these measurable perspectives that will be
determinative. Even if this does not prove to be the case, the signals are
still that it is the measurable that is important. In a wider perspective,
this can entail the Bildung potential of literature not reaching all
pupils.
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Den kroppsliga läsningen
Denna avhandling handlar om grundskolans litteraturundervisning med ett
särskilt fokus på kroppslighet och bildningsaspekter. Genom fyra delstudier görs
nedslag i styrdokument, lärares klassrumspraktik och elevers egna erfarenheter
av litteraturläsning. Avhandlingen visar hur barns läsupplevelser kan vara en
möjlig del av en bildningsprocess och att dessa läsupplevelser har kroppsliga
dimensioner. Resultaten visar också att de skrivningar om litteraturläsning
som finns i den nuvarande kursplanen i svenska (Lgr11) står i skarp kontrast
dels till lärares undervisningspraktik, dels till elevernas egna berättelser om
litteraturläsning. Detta kan innebära att litteraturens bildningspotential inte når
alla elever. Avhandlingen vänder sig till forskare, lärare, studenter och andra som
är intresserade av frågor som rör villkoren för grundskolans litteraturundervisning.
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