Perspektiv på litteraturundervisning
Innehåll och metoder i litteraturundervisningen har varierat över tid, beroende på
styrdokument, den allmänna pedagogiska debatten och aktuellt forskningsläge. Detta
gör att svenskläraren ställs inför en mängd utmaningar beträffande motivering för,
utformningen av och innehållet i undervisningen. Denna modul belyser, utifrån aktuell
litteraturdidaktisk forskning, flera aspekter av dessa frågor.
Syftet med modulen är att presentera aktuell forskning om litteraturdidaktik. Den vill
visa olika sätt att reflektera kring litteraturundervisning på gymnasiet. Ni får möjlighet
att diskutera och ifrågasätta didaktiska ståndpunkter som rör analys, förståelse och
val av skönlitterära texter. Artiklarna ger både teoretiska perspektiv och konkreta
förslag på hur teorierna kan omsättas i praktiken. Modulen visar bredden i det
litteraturdidaktiska forskningsfältet, vilket innebär att ni får möta flera olika synsätt på
litteraturundervisning.
Vissa delar utgår från att litteraturen främst läses för upplevelsens skull och
betonar kopplingen till elevernas erfarenheter. Andra delar har ett mer analytiskt
förhållningssätt som bygger på att man i undervisningen går djupt in i den skönlitterära
texten. Dessa olika synsätt ser vi som en möjlighet till fruktbara diskussioner i kollegiet.
I undervisningsaktiviteterna får ni bland annat arbeta med litteraturhistoria som en
berättelse, genomföra intermediala analyser och träna på att skugga intrigen.
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Del 2. Att välja texter
Att välja vilka skönlitterära texter som ska läsas i skolan kan ibland vara en utmaning.
Syftet med den här delen är att ge ökad kännedom om faktorer som kan påverka
lärares val av skönlitterära texter.
I artikeln ges redskap för ett fördjupat resonemang om textval för att stötta lärarna i att
fatta välgrundade beslut om vad som ska läsas i klassrummet.

Del 2: Moment A – individuell förberedelse

Ta del av materialet och för kontinuerligt anteckningar medan du läser, tittar
och/eller lyssnar. Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller
förvånande. Notera tankar om hur du, utifrån materialet, kan utveckla din undervisning.
Anteckningarna bildar underlag för de diskussioner du ska föra med dina kollegor i
moment B.
Förbered gärna den gemensamma diskussionen i moment B genom att redan i förväg
läsa och tänka över de diskussionsfrågor som föreslås till detta moment.

Läs

Läs först artikeln "Att välja texter". Reflektera över vad som styr ditt eget val av
skönlitterära texter att läsa och arbeta med tillsammans med eleverna. Vilka faktorer
är viktigast (kännedom om den enskilda eleven, egna kunskaper om texter, variation,
styrdokument …)? Hur väl stämmer detta överens med vad som i artikeln beskrivs
som påverkansfaktorer?
Läs också gärna fördjupningsartikeln ”Att lyfta oengagerade och lågpresterande
pojkars läsning”. Den handlar om hur lärare kan identifiera och hjälpa de pojkar som
löper störst risk att få problem med läsförmågan, till exempel pojkar med mindre
fördelaktig socioekonomisk bakgrund. Artikeln ger också insikt i hur lärare kan matcha
elever som har ett lågt läsintresse med texter och aktiviteter i undervisningen som
synliggör och värdesätter deras liv utanför skolans väggar.

Lyssna på ljudfil

Om du har tid kan du också lyssna på ljudfilen "Samtal om skönlitterärt urval", där
artikelförfattarna samtalar om urvalsfrågor med en grupp svensklärare.
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Att välja texter
C. Graeske, S. Lundström
Samtal om skönlitterärt urval
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Modul: Perspektiv på litteraturundervisning
Del 2: Att välja texter

Att välja texter
Caroline Graeske och Stefan Lundström, Luleå tekniska universitet

Inledning
I denna artikel kommer urvalet av skönlitterära texter i svenskämnet att behandlas. Syftet är
att skapa förståelse för principer och processer som rör texturval och vilka konsekvenser
dessa får för lärandet. Med hjälp av texten och de reflektionsfrågor som finns i anslutning
till avsnitten ska läraren få stöd i att reflektera kring texturval. Det handlar således om att
lärare ska få möjlighet att skapa och utveckla en större medvetenhet och ett granskande
förhållningssätt i relation till de texter som väljs.

Engagemang och utmaning
I all läsundervisning är urvalet av texter centralt. Texter ska helst vara både engagerande
och utmanande. I den allmänna debatten om läsning händer det ofta att det görs en distinktion mellan lustläsning och kritisk distanserad läsning, något som den amerikanska
litteraturforskaren Rita Felski motsätter sig. I boken Uses of Literature (2008) diskuterar hon
olika aspekter av skönlitteraturens nytta och konstaterar att fiktionstexter utvecklar människan i många bemärkelser. För att tydliggöra detta fokuserar Felski fyra aspekter av läsning:
Den första aspekten handlar om igenkänning. Läsare vill gärna läsa om sådant som de känner
igen och kan förhålla sig till. Igenkänningen ger också möjlighet att lära känna någonting
redan bekant på ett nytt sätt, genom att litteraturen kan erbjuda nya perspektiv.
Den andra aspekten handlar om läsandet som hänförelse; ett tillstånd där läsaren ger sig hän
och går in i litteraturens värld. Denna aspekt av läsande har länge förkastats eftersom det
kan leda till ett okritiskt förhållningssätt, men just i hänförelsen finns en viktig didaktisk
potential då lust är avgörande för lärande. Först när vi känslomässigt berörs kan vi också
påverkas intellektuellt.
Den tredje aspekten handlar om kunskap som kan utvinnas genom läsandet. Genom litteraturen kan läsaren ta del av nya kulturer, andra historiska kontexter, människor och platser
och därigenom skapa en större förståelse för världen och livet.
Den fjärde och sista aspekten handlar om att läsning av skönlitteratur kan skapa möten med
andra ramverk än dem läsaren är van vid. Det kan exempelvis handla om att litteraturen kan
spegla värderingar som känns främmande och kanske till och med obekväma. Felski kallar
denna erfarenhet för chock. Denna erfarenhet skakar om läsaren och får denna att omvärdera sin uppfattning om världen. Läsaren accepterar inte nödvändigtvis det nya ramverket,
men mötet med någonting annorlunda skapar också en större förståelse för det man redan
har.
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Läsning av skönlitteratur påverkar och utvecklar oss alltså som människor, enligt Felski,
och elevernas lust och engagemang när de läser ska inte underskattas. Valet av skönlitteratur är emellertid en avgörande variabel för en fungerande lärprocess. För att skapa motivation hos eleverna ska lärandeobjekt, i detta fall den skönlitterära texten, locka till utforskande
och ny kunskap. I en väl genomtänkt didaktisk design utmanas eleven och läraren har noga
tänkt igenom vilka mål som eleverna ska arbeta mot. Eleverna utmanas genom att de textval som läraren gjort vidgar deras perspektiv och föreställningar om omvärlden, och därmed skapar nya erfarenheter, men också genom att texterna ligger utanför den kunskapszon
där eleven redan befinner sig. Exempelvis kan texter som innebär en ökad svårighetsgrad,
såväl gällande den språkliga nivån som nya perspektiv i innehållet, föra eleven vidare från
läsningar som endast bekräftar den kunskapsnivå eleven redan befinner sig på. En mycket
viktig uppgift för läraren blir därför att hitta denna nivå och erbjuda texter som leder eleven
vidare.

Texturval i ett historiskt perspektiv
Svenskämnet har en lång tradition som ett kulturbärande ämne, där förmedling av litterärt
arv har varit ett centralt inslag. Vad det litterära arvet består av har varierat över tid. Jan
Thavenius (1999) har i sin genomgång av svenskämnets tvåhundraåriga historia urskilt
framträdande drag under olika tider. Från början av 1800-talet handlade ämnets texturval
om religiösa texter på modersmålet och latinets litterära kanon för att lära sig seder och
moral. Detta urval skulle motverka den skadliga effekt nöjesläsningen hade, ansågs det. Den
senare delen av 1800-talet präglades av nationalismens allt starkare inflytande i samhället.
Texturvalet blev då inriktat mot nationell litteraturhistorisk bildning. Framväxten av en
nationell kanon bidrog också till en tydligare konservering av ämnet. Litteraturläsningen
sågs som en del av det nationella projektet och texterna hade sitt värde först och främst
därför att de var svenska. Under 1930-talet började även statliga anvisningar omtala förslag
på författare och verk som var lämpliga att läsa i linje med det nationella projektet.
När följderna av en alltför stark nationalism blev tydliga i andra världskrigets efterdyningar
skedde ett brott i syftet med litteratur i skolan. Demokratiska ideal blev den starkaste drivkraften för utbildning, vilket ledde till att den moderna litteraturen fick större utrymme. Ett
avsevärt bredare elevunderlag medförde också en önskan om att tillgodose elevernas intressen, samtidigt som kronologisk läsning av litteraturhistoria minskade. Fortfarande kvarstod
dock förslag på författare och verk att läsa.
De supplement som under 1970- och 1980-talen gavs ut till läroplanen var omfattande och
innehöll många förslag på lämplig litteratur att använda i undervisningen på de olika gymnasielinjerna. Även om supplementen inte absolut föreskrev vissa titlar hade förslagen på
undervisningsplaneringar stort inflytande på vilken litteratur som användes i undervisningen, vilket inte minst avspeglas i läromedel och i de bokförråd med klassuppsättningar av
litteratur som fortfarande finns på många gymnasieskolor.
Nästa stora förändring ägde rum i och med läroplanen för gymnasieskolan från 1994.
Svenskämnet blev nu gemensamt för alla gymnasieelever och samtidigt togs alla konkreta
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förslag på skönlitteratur bort. En av anledningarna till denna förändring kan hittas i de
samhällsförändringar som har ägt rum de senaste decennierna. Skolforskaren Andy Hargreaves (1998) pekar på att det postindustriella samhället kräver pluralistiska kunskapsuppfattningar under ständig förändring snarare än stabila kunskaper. I en värld präglad av globalisering blir begrepp som kulturarv än mer problematiska. Ofta är det svårt att skapa sig en
uppfattning om de sammanhang man ingår i och därmed också att reflektera över sammanhangets ursprung. Det blir helt enkelt svårt att definiera vad kulturarvet är och bör vara.
De styrdokument som ligger till grund för undervisningen förändras som synes visserligen
efter tidens ideal, men en av styrdokumentens viktigaste uppgifter är att stabilisera samhället. Rester av de föregående styrdokumenten kommer därför alltid att finnas kvar i nya
läroplaner. Lgy 11 innehåller därför spår av ämnets historia. Det gäller även principerna för
texturval.

Principer för texturval idag
Kulturarv är ett exempel på ett framträdande drag i svenskämnets historia, men av delvis
olika orsaker under olika tider. Begreppet används även i Lgy 11:s allmänna del, där det
anges att eleven ska ha ”kunskaper om och insikt i centrala delar av det svenska, nordiska
och västerländska kulturarvet”. I samma avsnitt uttrycks en ambition att eleven också ”kan
söka sig till […] skönlitteratur […] som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”. Läroplanens kulturarvsbegrepp bygger på en uppfattning om att det finns en gemensam kärna i
befolkningens kultur och historia. Undervisningen ska stärka denna kärna, bland annat för
att bättre kunna förstå andras villkor och värderingsgrunder. Skönlitteraturens plats i kulturarvet har under mycket lång tid setts som självklar och dagens ämnesplaner i svenska ger
vissa ledtrådar till hur urvalet av litteratur ska gå till. De tre svenskkurserna, Sv1, Sv2 och
Sv3, skapar emellertid delvis olika inriktningar när det gäller litteraturläsning och texturval.
Eftersom omfattningen av undervisning i svenska dessutom nu igen skiljer sig beroende på
studieinriktning kommer eleverna inte att få ta del av kulturarvet i lika omfattning.
Skolforskaren Arthur N. Applebee (1996) har fördjupat sig i hur innehållsurval i skolan går
till och han urskiljer fyra principer som är relevanta i förhållande till dagens ämnesplaner i
svenska. Den första, katalog, innebär att texturvalet sker utan en överordnad struktur, d.v.s.
att texterna saknar samband. Om man som lärare endast utgår från styrdokumentens krav
att välja kvinnliga och manliga författare eller texter från olika tider och kulturer blir urvalet
ofta en katalog över olika texter som saknar ett tydligt samband. Ett annat exempel på katalogurval är när läraren begränsas av tillgängliga resurser och väljer texter som ”råkar” finnas
i klassuppsättning och som är lediga just när läsning ska påbörjas. Risken med ett sådant
urval är att eleverna inte uppfattar syftet med läsning av skönlitteratur. Applebees resonemang pekar här på vikten av att skapa en struktur för texturvalet, d.v.s. att ha en långsiktig
plan för vilka grunder som texter ska väljas på. Att exempelvis låta elevernas möjligheter att
uppleva igenkänning, hänförelse, kunskap och chock styra urvalet är ett sätt att skapa en struktur
i urvalet. I klassrumsdiskussioner kring texter baserade på denna urvalsprincip kommer
elevernas erfarenheter, och därmed upplevelse, att se olika ut, vilket i sig kan bidra till ytterligare perspektivrikedom.
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Om texterna relateras till en central idé, till exempel betraktas i relation till en social och
historisk kontext, kallar Applebee principen episod. När ämnesplanen i Svenska 1 lyfter fram
det allmänmänskliga i tid och rum är det ett exempel på en episodisk organisationsprincip.
Det allmänmänskliga preciseras i ämneskommentarerna till bland annat existentiella frågor
om relationer, liv och död samt godhetens och ondskans natur. I detta syns ett perennialistiskt perspektiv på skolans bildningsuppdrag, där vissa frågor som sysselsätter mänskligheten
oberoende av tid och rum ska behandlas. Skönlitteraturen är ett medium som under hela sin
historia har varit upptagen med att spegla dessa så kallade eviga frågor och undervisning i
svenska erbjuder därför tydligt möjligheten att spegla olika tiders syn på allmänmänskliga
frågor. Ämnesplanen uttrycker här följaktligen en central idé i litteraturen, men inte exakt
vilka texter som är lämpliga att arbeta med. Dock pekas det på att texterna finns i många
olika kulturer.
Ett ännu tydligare exempel på episodiskt urval är när ämnesplanen för Svenska 2 anger att
svenska och internationella verk och författarskap ska spegla hur litteraturen relaterar till
samhällsutvecklingen. Det kan till exempel innebära att läsa en roman från slutet av 1700talet som ett exempel på en text som speglar upplysningsideal. Att flera principer verkar
samtidigt blir tydligt när man i denna kurs också lyfter fram att danska och norska texter på
originalspråk ska användas. Syftet med detta förefaller snarare vara att arbeta med de nordiska språken än att de skulle knyta an till en central idé om samhällsutveckling, vilket då i
stället innebär ett katalogurval.
Kursen Svenska 3 innebär ett mer litteraturvetenskapligt sätt att läsa litteratur än de två
första kurserna. Här handlar texturvalet om att representera de klassiska genrerna prosa,
lyrik och dramatik och enskilda författarskap kan användas för litterära analyser. Om delarna på detta sätt väljs för att ge exempel på olika genrer kallar Applebee urvalsprincipen för
samling.
En specifik form av samling är när innehållet förefaller ha en naturlig ordning, till exempel
om man läser litteraturhistorien kronologiskt. Denna princip kallas sekvens. För de elever
som läser alla tre kurserna i svenska öppnar ämneskommentaren just för möjligheten till en
sekventiell organisationsprincip genom att välja historisk litteratur kronologiskt.
Även om alla dessa principer förekommer i skolan och åtminstone delvis uppmuntras av
styrdokumenten pekar Applebee på att de är problematiska därför att förhållandet till texten
redan är givet på förhand. Det är alltid texten, och en på förhand bestämd tolkning av den,
som är utgångspunkten i urvalsprinciperna. Det riskerar att leda till en kunskapsförmedling
som är kontextlös, d.v.s. den relaterar inte till vilka elever som deltar i undervisningen och
vilka erfarenheter och kunskaper de bär med sig – och framför allt inte till vilka olika möjligheter till kunskapande som ett visst textval kan innebära. Undervisningen riskerar att inte
erbjuda utrymme för andra tolkningar än den som har föranlett valet av just den texten.
Ibland omtalas detta som att eleverna snarare lär sig om litteraturen än genom den.
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Sammanfattningsvis anger kriterier som finns i styrdokumenten att det måste finnas kvinnliga och manliga författare, texterna ska komma från olika tider, kulturer och genrer samt
att innehållet ska röra frågor som kan förväntas vara bestående över tid. Samtidigt finns
formuleringar i styrdokumenten som visar andra sätt att se på texturvalsfrågan. En uttalad
ambition är att undervisningen ska stimulera till lust att läsa och att skönlitteraturen är en
källa till glädje. Läraren ska använda demokratiska arbetsformer och kan anpassa urval till
elevernas intresse, enligt styrdokumenten. På så sätt blir frågan om vem eleven är och vad
kontexten är nödvändig att beakta. Enligt Felskis sätt att se på läsning är igenkänning, hänförelse, kunskap och chock det som skapar lust och glädje att läsa. För många elever skulle exempelvis Hungerspelen kunna vara ett textval som uppfyller dessa kriterier och som är anpassad till elevernas intresse, medan upplysningsromanen Candide antagligen har bättre förutsättningar att spegla en central idé i samhällsutvecklingen ur ett historiskt perspektiv. Båda
valen uppfyller således kriterier i styrdokumenten, men olika sådana. Nästa avsnitt leder
vidare mot faktorer som påverkar texturval vid sidan om styrdokumenten.

Praktiskt sinne och kunskaper i rörelse
När läraren gör sina val sker det inte förutsättningslöst. Läraren påverkas, medvetet och
omedvetet, av olika kraftfält i omgivningen. Viktiga sådana kraftfält är ämnets traditioner,
lokala villkor i den skolverksamhet där läraren arbetar, till exempel ekonomi och överenskommelser lärare emellan, och lärarens egen uppfattning om litteraturen och undervisningsämnet (Sarland 1991). En lärare som exempelvis ska identifiera kärnan i kulturarvet
och välja texter utifrån det kommer att påverkas av dessa saker och fler därtill. Den höga
grad av abstraktion som finns i dagens ämnesplaner skapar utrymme för mindre synliggjorda uppfattningar om vad innehållet bör vara. Om en lärare uppfattar något verk eller
författarskap som nödvändigt att ta upp i undervisningen är det ett uttryck för påverkan av
strukturer som inte finns konkret angivna i styrdokumentet.
Hur skapas då dessa strukturer och hur ser de ut? Sociologen Pierre Bourdieu (1999) talar
om utbildning som ett av många fält där det pågår sociala spel om vad som ska uppfattas
som värdefullt. Värdet eller, med Bourdieus ord, det symboliska kapital som någonting tillskrivs, är socialt konstruerat just för detta fält och är därför inte nödvändigtvis detsamma
inom andra fält. Individer inom olika fält, till exempel lärare inom utbildningsområdet, utvecklar ett praktiskt sinne för vilka reaktioner som är lämpligast och vad som bör göras i en
viss situation. Ett praktiskt sinne som känner igen och erkänner fältets symboliska kapital är
avgörande för att en individ ska kunna verka på fältet, men samtidigt innebär en högre grad
av matchning mellan fältet och det praktiska sinnet att strukturerna blir svårare att se för
deltagarna. Fältets värden upplevs som någonting självklart, menar Bourdieu. Inom utbildningsfältet, i detta fall rörande svenskämnet, kan detta innebära att man oreflekterat accepterar ett visst litteratururval som riktigt och bra, snarare än som socialt konstruerat. Det
resulterar i att urvalet inte föregås av någon didaktisk reflektion och därmed egentligen inte
är ett aktivt val. Exempelvis kan man uppfatta August Strindberg som en viktig del av det
kulturarv som ska förmedlas. Strindberg besitter då ett stort symboliskt kapital. Läsningen av
något verk av Strindberg baseras i detta fall inte på tydliga argument, utan på att lärarens
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praktiska sinne erkänner värdet av att läsa Strindberg. Det innebär givetvis inte att det är fel
eller dåligt att läsa Strindberg, bara att motiven är osynliggjorda. I förlängningen kan det
bidra till att eleverna inte uppfattar andra skäl till att läsa Strindberg än att det är bra och
riktigt att göra det. På så sätt reproducerar utbildningsfältet det symboliska kapitalet.
Inom fält finns maktförhållanden i den bemärkelsen att vissa grupper har större inflytande
än andra över vad som tillskrivs symboliskt kapital. När maktförhållandet fungerar väl ger det
dessutom sken av att vara objektivt och makten blir därmed osynlig. Inom utbildningsfältet
har lärarens tidigare utbildning tydlig påverkan på hur symboliskt kapital uppfattas. Den
egna skolgången och lärarutbildningen skapar uppfattningar som lärare bär med sig. Andra
exempel kan vara starka ämnesföreträdare eller ämnesgrupper på en arbetsplats dit en nyutbildad lärare kommer. Lärarens enskilda handlingar blir då ett resultat av mer eller mindre
omedvetet förvärvade uppfattningar om vad som är värdefullt och grundar sig därför inte
på en medveten avsikt att uppnå ett visst mål. För läraren kan det innebära att det praktiska
sinnet styr lämpliga tolkningar av ämnesplaner utan att förutsättningarna för tolkningen är
synliga. Anpassningen till de redan befintliga uppfattningarna om vad som är värdefullt, i
detta fall vilken litteratur som är lämplig, leder då också till att en tradering upprätthålls. På
så sätt kan ett visst texturval, en kanon, leva kvar, men anledningen till att texterna har valts
ut är inte fullt ut känd. Läraren kan då sägas agera under en symbolisk makt, där bland annat historiska ämneskulturer och kanontraditioner från det litteraturvetenskapliga fältet
påverkar val.
Hur detta kan te sig i praktiken har Lundström (2007) visat i avhandlingen Textens väg. De
villkor för texturval som finns uttryckta i gymnasieskolans läroplan från 1970 påverkar
också lärare som arbetar på 2000-talet; inte för att lärarna aktivt försvarar de äldre villkoren,
utan genom lärares skapade föreställningar om vad som förväntas av dem inom skolkulturen. Lundström visar också hur det i några lärares tal om svenskämnet finns principer för
texturval som de förespråkar, men hur det i praktiken realiseras ett annat texturval, där det
symboliska kapitalet tydligt har en påverkan som inte finns i retoriken. Exempelvis använder
några lärare ett texturval som kan sägas bestå av kanoniserade texter, men i sitt tal om ämnet lyfter de gärna andra urvalsprinciper. Det går därför att säga att det hos en och samma
lärare finns flera olika svenskämnen som ibland konkurrerar med varandra. Detta synliggör
behovet av att lyfta de didaktiska frågorna om vad, vem, hur och varför i ännu högre grad.
För att skapa en undervisning som i högre grad synliggör de strukturer som verkar vid texturval och som erbjuder ett alternativ till den kontextlösa kunskapsförmedling som Applebee (1996) ser i skolans fyra olika organisationsprinciper (se ovan) talar han om knowledge-in-action. Detta innebär att texter väljs med utgångspunkt att låta kulturarvet bli en levande del av elevers kunskapsbank. Utgångspunkten är att kulturarv är viktigt för oss i och
med att det ger oss historia att placera oss själv i, d.v.s. någonting att förhålla oss till, men
att arvet hela tiden förändras genom vårt deltagande. Det kan till exempel innebära att förstå att Candide är en viktig text för samhällsutvecklingen, men att läsningen av den innebär
någonting annat idag än vad det gjorde för hundra år sedan eller när den skrevs, och att det
är läsningen idag som är utgångspunkten. För läraren innebär det också att betydelsen av
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texten inte helt och hållet går att bestämma i förväg. Betydelsen är det sätt varje elev inkluderar texten i sin kunskapsbank. Det litterära arvet blir tillsammans med andra traditioner
kulturella redskap för att skapa mening i världen och att skaffa en uppsättning redskap för
att kunna bli en deltagare i traditioner av knowledge-in-action är en viktig del av lärandet. Det
litterära arvet är med detta synsätt egentligen inte mer historiskt än vad exempelvis Hungerspelen är. Båda kan användas som exempel på samhällsomstörtande idéer som kan bli kulturella redskap för oss idag, men vissa texter har haft betydelse under lång tid. Kunskap kan
därför beskrivas som socialt framförhandlat i undervisningssituationen och inte förutbestämt innan lektionen på det sätt som är fallet i de andra organisationsprinciperna. Kvalitet
ligger enligt detta synsätt inte i texten som sådan, utan i de samtal som texten förekommer
inom och som leder till det kollektiva och det individuella meningsskapandet (jfr. även del 1
och del 7 i denna modul).
Applebee är bara en av många som har lyft fram att om inte den kultur som ligger närmast
eleverna också ryms inom skolan kan utbildningen få svårt att vara en dynamisk del av deras liv. Skolan har historiskt förmedlat en slags legitim smak, det vill säga kunskaper om den
litteratur som har ett stort symboliskt kapital och därmed uppfattas vara bra och tillhöra ett
gemensamt kulturarv. Värdet av ett kulturarv faller emellertid om inte eleverna kan definiera sin identitet i förhållande till det. Snarare än att förstå texterna enligt ett i förväg bestämt
sätt, exempelvis som ett exempel på en upplysningsroman, handlar den litteraturläsning
som Felski lyfter fram om att skapa ett förhållande till texterna, det vill säga att skapa en
knowledge-in-action. En praktik som på detta sätt tar stor hänsyn till de kunskaper eleverna har
och inte bara vad de saknar får konsekvenser för hur lärande ska uppfattas i skolan. Det
ställer höga krav på lärarens förmåga att välja texter och att veta hur man ska gå vidare därifrån. Med utgångspunkt i dessa resonemang kan frågor att reflektera över vara:







På vilket sätt påverkar svenskämnets historia och tradition urvalet av texter idag?
Hur kan texter väljas för att skapa knowledge-in-action?
I vilka skönlitterära texter kan eleverna känna igen sig?
Vilka skönlitterära texter är hänförande och trollbindande?
Vilka skönlitterära texter ger nya kunskaper om människor och kulturer?
Vilka skönlitterära texter kan påverka elevernas värderingar?

Denna typ av frågor kan skapa en metareflektion över vilka texter man läser, och varför,
också hos eleverna. Det underlättar möjligheterna att bli en aktiv deltagare i skapandet av
kunskapstraditioner.

Texturval i läroböcker
Läromedel har under lång tid haft stor betydelse för vilka texter som läses i undervisningen.
Lärare säger sällan själva att de använder läroböcker, men trots detta är det inte ovanligt att
läroböcker utgör en referensram och ett planeringsredskap som ger anvisningar om vilka
texter som kan vara lämpliga att ta upp i undervisningen. Idag saknas en statlig granskning
av läromedel i Sverige och i en decentraliserad skola är tanken istället att läromedlen främst
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ska granskas av producenter och konsumenter utifrån de angivna målen i läro- och ämnesplanerna. När läroplaner förändras är det ingen djärv gissning att läroböcker fyller en viktig
funktion då de tydligt visar olika möjliga tolkningar av ämnet. Det är därför angeläget att
diskussionen om pedagogiska texter hålls vid liv.
Det finns flera exempel på vad som kan vara problematiskt med att hålla sig enbart till det
urval som presenteras i läroboken. Aktuell forskning visar att i flera av dagens läroböcker,
främst för yrkesförberedande program, finns en tydlig tendens att elevernas förmåga att
arbeta med skönlitteratur underskattas. I dessa läroböcker diskuteras sällan urvalet av skönlitteratur och uppgifterna till de valda texterna stimulerar inte kritiskt tänkande, vilket i förlängningen kan leda till bristande engagemang och att knowledge-in-action inte skapas. Exempel på uppgifter som inte utmanar eleverna är sådana som uteslutande handlar om elevernas
subjektiva upplevelser av det lästa och inte beaktar analys av innehåll, form och historisk
kontext (Graeske 2015, Dahl 2015, Lilja Waltå 2016).
Ett annat bekymmer är att vid en första anblick kan ett urval och ett upplägg i en lärobok
verka väl genomtänkt, men vid en närmare granskning kan en annan bild framträda. Det
senaste decenniet har exempelvis bristen på ett genusperspektiv påtalats allt oftare, något
som blir problematiskt ur ett värdegrundsperspektiv, då vissa elever kan känna sig exkluderade (Graeske 2015).
Ett annat faktum är att många läroböcker arbetar med sammanställningar och korta utdrag
ur längre skönlitterära texter, vilket kan försvåra läsförståelsen för eleverna. Fragmentariseringen förhindrar eleverna att gå in i hela verk. Detta har Anders Öhman visat i sin studie Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger (2015), där han pläderar för att elever ska läsa hela verk. (se
även artikeln i del 6 i denna modul).

Mångfald och enfald
I läroplanen för svenskämnet framgår det att lärare ska arbeta med texter av såväl män som
kvinnor, från olika tider och kulturer. Forskning om läroböcker har emellertid, liksom
forskning om litteraturhistorieskrivning, länge visat på traditionen och traderingens genomslagskraft. Innehåll i läroböcker och historieöversikter förs vidare utan närmare diskussion och
mångfalden uteblir (Graeske 2015, Williams 1997). För att nyansera bilden kan ett begrepp
som intersektionalitet vara användbart. Att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv innebär
att hänsyn tas till flera skärningspunkter mellan olika samhälleliga maktordningar som baseras på genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass, ålder och hudfärg (Lykke 2005). Ett
intersektionellt förhållningssätt sätter således ljuset på hur olika maktordningar samverkar, hur
de förstärker eller försvagar, konkurrerar eller kompletterar varandra i olika sammanhang.
Intersektionalitet kan också ses som ett redskap för att förstå olika aktörers villkor i ett samhälle som karaktäriseras av förändrade genusrelationer, migration, globalisering, nya livsstilar och samlivsformer, nya och gamla professioner. Perspektivet är också användbart eftersom det ligger väl i linje med skolans värdegrund och eftersom det fokuserar hur olika
former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle.
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Med begreppet intersektionalitet kan lärare i högre grad belysa komplexiteten bakom de mekanismer och maktrelationer som skapar ojämlikhet och ojämställdhet än om de enbart tar
upp könsmaktsordning som förklaring till ojämlikhet. Ett intersektionellt perspektiv kan
således vara ett hjälpmedel i urvalsprocessen som synliggör hur olika maktordningar är
sammanflätade på olika nivåer – politiska, representationella och strukturella – och på vilket
sätt symboliskt kapital skapas inom fältet. Att välja texter ur ett intersektionellt perspektiv
innebär att välja texter som representerar mångfald, att man som lärare i urvalsprocessen
reflekterar över olika maktordningar och tar hänsyn till aspekter som genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass, ålder och hudfärg i valet av texter. Detta gäller såväl texternas
innehåll som författare.
Att använda intersektionella perspektiv som utgångspunkt vid texturval ligger väl i linje med
skolans demokratiska och emancipatoriska uppdrag. Flera forskare har de senaste åren pekat på att svenskämnet är ett så kallat demokratiämne (t.ex. Molloy 2007). Urvalet av texter
görs för att uppfylla kunskaps- och demokratimål i styrdokumenten. Ett övergripande mål i
läroplanen är att eleverna ska söka sig till litteratur på egen hand. Vad som får dem att göra
det torde skilja sig mellan olika individer, men Felskis (2009) fyra aspekter av litteraturanvändning, igenkänning, hänförelse, kunskap och chock, kan medvetandegöra skönlitteraturens
värde och vara en hjälp i urvalsprocessen. På så sätt samverkar urvalsprinciper, där vadfrågan aktualiseras genom exempelvis intersektionell hänsyn och vem som ska läsa aktualiseras genom Felskis mer läsarorienterade perspektiv.
Urvalsprinciper som inte aktiverar de funktioner som Felski lyfter fram, och som inte involverar eleven som ett aktivt subjekt, får svårt att nå det övergripande målet om att eleven
ska söka sig till litteratur på egen hand. Enligt Applebee (1996) är det heller inte möjligt att
nå knowledge-in-action utan att ta hänsyn till den lärprocess som elever kan förväntas genomgå
i undervisningssituationen. Därmed blir eleven som lärandesubjekt av avgörande betydelse
för urvalet och den tänkta arbetsprocessen. Att söka sig till skönlitteratur innebär för Applebee också att man blir en aktiv deltagare i skapandet av kunskapstraditioner, eller med
andra ord att man blir en aktiv förvaltare och skapare av ett kulturarv, där texternas värden
inte är helt och hållet bestämda i förväg. Valet av en text handlar därför aldrig bara om att
välja texten, utan också om att välja ett sätt att arbeta med den. På så sätt blir svenskämnet
ett ämne som inte bara arbetar mot demokratimål, utan också arbetar med hjälp av demokratimål. Med detta resonemang som utgångspunkt blir det viktigt för lärare att resonera
kring frågor som:




På vilket sätt stimulerar denna text kunskapsuppdraget? Hur kan eleverna med
hjälp av denna text arbeta med utmanande och engagerande läsningar som kan
kopplas till målen i ämnesplanen?
Hur anknyter denna text till skolans demokratiuppdrag? Hur kan eleverna i den
valda texten arbeta med frågor som rör kön, klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet?
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På vilket sätt bidrar denna text till att eleven i framtiden själv söker sig till skönlitteraturen?
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Del 2: Moment B – kollegialt arbete
Diskutera

Utgå i diskussionen från era reflektioner och det ni antecknat när ni tagit del av
materialet i moment A. Ha gärna materialet tillgängligt om ni tillsammans vill läsa, se
eller lyssna på någon sekvens igen.
Om ni vill kan ni också använda diskussionsfrågorna som stöd för samtalet.

Planera och förbered

Planera en undervisningsaktivitet utifrån era diskussioner och det material ni tagit del
av i moment A. Nedan följer två exempel på sådana aktiviteter.
1. Diskutera urvalet av skönlitteratur i olika läroböcker och läromedel. Låt
eleverna granska den lärobok ni använder eller gör en analys av olika läroböcker.
Frågeställningar att diskutera kan vara:
•
•
•
•

Utgå från ett intersektionellt perspektiv och undersök vilka skönlitterära texter
som tas upp i läromedlen.
Hur legitimeras detta urval av skönlitterära texter?
Vilka texter exkluderas?
Vad sägs om texturval i förordet?

2. Välj tillsammans i gruppen en text som ni tror kan ge eleverna igenkänning,
hänförelse, kunskap eller chock. Diskutera i den kollegiala gruppen vad ni själva
reagerar på och hur ni tror att eleverna kommer att reagera och varför.
Låt eleverna läsa texten och försöka beskriva vad de lärde sig (kunskap) eller sina
känslor (igenkänning, hänförelse eller chock). Låt dem gärna jämföra sina erfarenheter
med varandra och diskutera vad det var i texten som de reagerade på, eller lärde sig
något nytt (om sig själva, om andra eller om tillvaron) av.
Utifrån jämförelsen kan ni sedan diskutera frågor om varför vi läser just de texter vi
gör, vilka texter vi inte läser och varför, samt om samma text alltid är densamma eller
om det har betydelse vem som läser.

Del 2: Moment C – aktivitet

Genomför den undervisningsaktivitet som ni tillsammans planerat i moment B. För
gärna anteckningar, antingen under lektionen eller direkt efteråt. Notera vad som
fungerade, vad som inte fungerade och vad du fick syn på när det gäller elevernas
lärande och din undervisning. Ta med dina anteckningar som underlag till moment D.

Del 2: Moment D – gemensam uppföljning

Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C. Beskriv och diskutera med
varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur kunskaper och förmågor
utvecklades.
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•
•
•

Vad gick bra och vad kan det ha berott på?
Vad gick mindre bra och vad kan det ha berott på?
Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta
undervisningen?

Material
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Modul: Läsning av skönlitteratur på gymnasiet
Del 2: Att välja texter
Moment D

Diskussionsfrågor
Utgå från era reflektioner och anteckningar från moment C. Beskriv och diskutera med
varandra hur genomförandet av aktiviteten fungerade och hur elevernas kunskaper och
förmågor utvecklades.
• Vad gick bra och vad kan det ha berott på?
• Vad gick mindre bra och vad kan det ha berott på?
• Hur kan ni använda erfarenheterna från det ni nu prövat i den fortsatta undervisningen?
Välj de frågor som passar till den aktivitet ni valt.


Vilka slutsatser drog ni som lärare och eleverna om texturvalet i läroboken? Vilka skillnader och likheter fann ni mellan olika läroböcker?



Lyckades den valda texten ge eleverna igenkänning, hänförelse, kunskap eller chock?



Jämför era erfarenheter: reagerade eleverna i olika elevgrupper på samma
sätt och på samma passager i texten eller skiljer det sig åt? Vad kan det
bero på?



Vilka slutsatser om vilka texter som kan/bör läsas i skolan drar ni efter arbetet med den här delen?
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Del 2: Fördjupning

Läs gärna fördjupningsartikeln ”Att lyfta oengagerade och lågpresterande pojkars
läsning”. Den handlar om hur lärare kan identifiera och hjälpa de pojkar som löper
störst risk att få problem med läsförmågan, till exempel pojkar med mindre fördelaktig
socioekonomisk bakgrund. Artikeln ger också insikt i hur lärare kan matcha elever som
har ett lågt läsintresse med texter och aktiviteter i undervisningen som synliggör och
värdesätter deras liv utanför skolans väggar.

Material
Att lyfta oengagerade och lågpresterande pojkars läsning
William Brozo
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Del 2: Att välja texter

Att lyfta oengagerade och lågpresterande pojkars läsning
William Brozo, George Mason University
Den prisbelönte brittiske författaren Ian McEwan beskrev en gång hur han tillsammans
med sin son städade arbetsrummet i familjens lägenhet i London, vilket bland annat innebar
att gallra ut dubbletterna i hans omfattande boksamling. När de var färdiga hade de ett par
stora lådor fulla med romaner som de släpade ut i parken tvärs över gatan. McEwans idé
var att bästa sättet att göra sig av med dubbletterna var att dela ut dem till förbipasserande.
Far och son märkte dock snabbt att det nästan enbart var kvinnor och tonårsflickor som
ville ta emot deras böcker. När lådorna väl var tomma begrundade McEwan litteraturens
framtid och konstaterade att om kvinnorna slutade läsa skulle det innebära slutet för
romanen (https://www.theguardian.com/books/2005/sep/20/fiction.features11).
Berättelsen får symbolisera den växande oron för pojkar och läsning, och vad det betyder
för deras framtid som läs- och skrivkunniga. Lärare och föräldrar beklagar ofta att pojkar,
både yngre och äldre, har svårt att läsa och förstå berättelser och texter, saknar motivation
och koncentrationsförmåga för att läsa längre stunder, eller, som en ung man uttryckte det,
“heller dör än läser” (Brozo, 2010). De otaliga anekdoterna stöds av olika studier, där
flickorna konsekvent överträffar pojkarna på samtliga delar som rör läsförståelse och
läsintresse (Brozo 2019).
Mönstret är så genomgående att globala tester, till exempel PIRLS och PISA, visar tydligt
lägre läsförståelsepoäng för pojkar än flickor i nästan alla länder som deltar (Loveless,
2015). I PIRLS 2016 för USA låg flickorna till exempel 10 poäng över pojkarna i allmän
läsförmåga; och bland svenska 9-åringar hade flickorna hela 16 poäng mer än pojkarna på
samma test. När eleverna når tonåren växer klyftan mellan pojkar och flickor ytterligare.
Enligt de senaste siffrorna från PISA ligger 15-åriga pojkar i USA 20 poäng efter flickorna i
samma ålder. I Sverige ligger pojkarna i genomsnitt hela 39 poäng bakom flickorna
(OECD, 2018, https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf).
Dessa synbart alarmerande tecken på sämre allmän läskunnighet bland pojkar ska dock ses i
ljuset av fynd från forskare som Phillips, Loerke och Haywood (2018), som i en översikt
granskat över 100 års studier av läskunnighet hos pojkar och flickor, och menar att dessa
inte stöder de överdrivna påståendena om att pojkar har sämre läsförmåga än flickor, med
undantag för pojkar i lägre socioekonomiska skikt och bland vissa minoritetsgrupper.
Andra forskare menar att de könsskillnader som vi ser i PISA skulle kunna bero på
testformatet, då flickor presterar bättre på de kortsvarsfrågor som testet huvudsakligen
består av (Rauch & Hartig, 2010; Oddny & Lundetrae, 2016). Ett annat evidensområde som
tycks dämpa alltför svepande påståenden om underpresterande pojkar finner vi om vi
analyserar forskning om motivation och engagemang när det gäller läsning. Flickor är
visserligen generellt mer motiverade att läsa än pojkar (Marinak & Gambrell, 2010), men
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det har även påtalats att pojkar med stor sannolikhet skulle prestera lika bra som flickor på
läskunnighetstester som till exempel PISA, om de bara var lika engagerade som flickorna,
som uppvisar betydligt högre siffror på engagemang för läsning än vad pojkarna gör (Brozo
et al., 2014). En noggrannare analys av PISA-resultaten visar också att just engagemang för
läsning är en av de variabler som har starkast relation till allmän läsförmåga i alla länder som
deltar. Enligt OECD skulle pojkarna i genomsnitt ha 23 poäng högre resultat i läsning, sett
över alla OECD-länder, om de hade samma höga grad av engagemang och motivation som
flickorna (OECD, 2013).
Det kan vara på sin plats att här reflektera över en grundläggande fråga i relation till den här
artikelns ämne. Varför ska vi ägna särskild uppmärksamhet åt pojkar och unga män, när det
fortfarande är män som dominerar i företagsvärlden, politiken och samhällets institutioner?
När kvinnor fortfarande tjänar mindre än män för samma arbete? När miljoner flickor,
särskilt i utvecklingsvärlden, systematiskt nekas tillgång ens till grundutbildning? Varför inta
en position som försvarar pojkars intressen, när det är män som fortfarande har makt och
privilegium i de flesta av världens samhällen? Att skapa reell jämställdhet kräver dock att vi
som arbetar i skolan tar reda på vilka enskilda elever som löper störst risk att inte nå en
grundläggande läs- och skrivförmåga och stöttar dem på ett lyhört sätt för att de ska få
samma möjligheter till lärande och att utveckla sin potential. Och all evidens tyder på att
behoven för pojkar, särskilt vissa grupper av pojkar, inte tillgodoses på ett adekvat sätt.
En närmare granskning av globala könsmönster inom läsförmåga visar alltså en bild där
pojkar är i stort behov av vår uppmärksamhet. Pojkar löper till exempel långt högre risk än
flickor att diagnostiseras med svårigheter med läsning och inlärning (Liederman,
Kantrowitz, & Flannery, 2005). Detta gäller för hela Nordamerika och Europa (Hawke et
al., 2007; Wheldall & Limbrick, 2010). Icke-vita pojkar1 och invandrade pojkar har
dessutom särskilt låg läsförmåga. Könsskillnaden till flickors fördel är som störst bland
minoriteter och låginkomsttagare. I USA är till exempel de som presterar lägst på PISA,
PIRLS och NAEP (National Assessment of Educational Progress) afroamerikanska pojkar
med mindre fördelaktig socioekonomisk bakgrund, följt av latinamerikanska pojkar med
samma socioekonomiska status (Brozo & Crain, 2015; Brozo et al., 2014). Elever med
mindre fördelaktig socioekonomisk bakgrund har ofta resultat i läsförståelse och

I originaltexten använder artikelförfattaren uttrycket ”boys of colour”. I USA används ofta
begreppet “people of color” (ibland förkortat POC) som syftar på alla ”icke-vita” personer, inte bara
afroamerikaner. Eftersom det inte finns någon bra motsvarighet till begreppet POC på svenska har
Skolverket valt att genomgående översätta ”people of colour” till begreppet ”icke-vit”. Begreppet
”icke-vit” utgår dock till skillnad från ”people of colour” från en vithetsnorm, vilket gör att termen
inte är oproblematisk.
1
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skrivförmåga som ligger under genomsnittet (Reardon, Robinson-Cimpian, & Weathers,
2015). De pojkar som har störst svårigheter med läsning och inlärning befinner sig också
längst ner på den socioekonomiska stegen (Entwisle, Alexander, & Olson, 2007).

Litteracitet och identitet
Att lära sig läsa och skriva leder i sig till identitetsförhandlingar som kan vara antingen
stärkande och transformativa, eller motivationssänkande och i värsta fall förnedrande
(Moje, 2007). Vi påminns här om att ungdomars identiteter är sociala konstruktioner som
förmedlar och förmedlas av de diskursiva grupper de tillhör och passerar igenom, såsom
familj, grannskap, gamers, rappare och de texter de läser, skriver och pratar om (Moje &
Luke, 2009). Identiteten som läs- och skrivkunnig intar en central plats i elevernas
motivation och ambitioner för vem de vill vara (Alvermann, 2010).
Att genom sina relationer med pojkar lyfta fram det positiva med att vara en läsande och
skrivande individ, och utvidga deras uppfattning om vad det innebär att vara pojkar och
unga män, är endast en del av lärarnas utmaning. En annan utmaning är att göra arbetet
med texter intressant för ointresserade pojkar och de vars idéer om manlighet inte
inrymmer ett aktivt läsande och skrivande.
O’Brien (2001) och (Brozo, 2018) har visat att läsuppgifterna och undervisningskontexten
kan förstärka både positiva och negativa attityder till läsning hos lågpresterande pojkar. I en
studie med gymnasieelever beskriver till exempel O’Brien (2001) hur en pojke, som i den
traditionella skolkulturen var omotiverad och lågpresterande, blev engagerad när läs- och
skrivaktiviteterna tog hänsyn till hans kompetens inom andra områden. O’Brien fann att
eleven uppvisade avancerad läs- och skrivkunnighet när hänsyn togs till hans intressen, när
lärarna rörde sig bort från färdighetsbaserade uppgifter och när undervisningen gav
utrymme för honom att uttrycka sin textförståelse genom medier han själv brukade
använda och behärskade. Likaså visar Brozo (2018) hur en tonåring, svag läsare i de flesta
skoluppgifter, utanför skoltiden skapade djupa och meningsfulla raplåtar, och kunde
motiveras till att lyckas i skolan när alternativa texter användes i undervisningen, till
exempel serieromaner.
Unga män, liksom alla ungdomar, har större chans att utveckla den läs- och skrivförmåga
som krävs för att fullt ut delta i det globala samhället, om de får uppleva en meningsfull
läsundervisning som utgår ifrån intresseväckande texter. För att det ska bli så måste skolan
känna till och lära sig att uppskatta pojkars intressen och hur deras läs- och skrivkunnighet
utövas utanför skolan. De texter och det läsande och skrivande som pojkar ägnar sig åt på
sin fritid behöver värdesättas i skolan för att ta tillvara på deras fantasi, bibehålla deras
uppmärksamhet och leda till ett mer tankeväckande läsande och skrivande.

My Bag-pojkars anknytning till texter
En metod för att få en djupare förståelse av elevers liv och därmed hitta kopplingar till
engagerande och meningsfulla texter är strategin My Bag. Metoden låter dem visa sina
styrkor, intressen, drömmar och upplevelser genom att de får i uppgift att fylla och visa upp
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en väska med föremål som visar vilka de är. Detta kan göras fysiskt eller i en digital version.
I båda fallen kan aktiviteten hjälpa läraren att matcha elever som har ett lågt läsintresse med
texter och aktiviteter i undervisningen som synliggör och värdesätter deras liv utanför
skolans väggar.
Carlos, en latinamerikansk tonåring, gjorde till exempel stora framsteg och visade mycket
större engagemang för läsning, när hans lärare genom hans digitala My Bag insåg att han
och hans familj gjort en lång och svår resa från Guatemala och kom till USA när han var sju
år gammal. Carlos My Bag visade också att han gillade fotboll. Med den kunskapen gav
läraren Carlos först facklitteratur såsom Soccer Transition Training: Moving between Attack and
Defense (Englund & Pascerella, 2019), och gav honom hjälp med ordläsning, ordförråd och
läsförståelse under noggrann läsning av boken. När Carlos gjorde framsteg fortsatte läraren
med boken Enrique’s Journey (Nazario, 2007). Att uttolka den berättelsen, som handlar om
en ung pojkes resa från Guatemala till Los Angeles, för att där hitta och återförenas med sin
mamma, skapade verkligt engagemang hos Carlos, då texten talade till honom på ett
existentiellt plan och återspeglade hans egna upplevelser som migrant. Medan Carlos
arbetade sig genom boken började han se sitt eget liv genom Enriques upplevelser, till
exempel att hantera svårigheterna som föräldralös, lösa konflikter med starkare pojkar på
gatan, och agera mot stereotyper och rasism.

Utmana manliga stereotyper med hjälp av litteraturen
Även om vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för att lyckas i skolan och bredda
möjligheterna i livet och arbetet för pojkar i lässvårigheter, ska vi samtidigt hålla i åtanke
läsundervisningens potential att uppmuntra pojkar till att bli omsorgsfulla, fördomsfria och
kapabla individer. Detta säger oss att metoder som My Bag, som används för att få
information om de verkliga intressena hos håglösa pojkar i lässvårigheter, och därmed
introducera dem för texter och inlärningssituationer som relaterar till dessa intressen, också
kan användas för ett generellt värdegrundsarbete med pojkar. De texter och metoder vi
använder bör också motverka de myter och stereotyper som förstärker binära könsnormer,
genom att tala till en mängd olika sätt att “vara man” (Lingard, Martino, & Mills, 2009;
Watson, Kehler, & Martino, 2010).
Enligt Bean och Ransaw (2013) gör snäva och stela uppfattningar om maskulinitet att
“pojkar tenderar att agera så att den maskulina hegemonin upprätthålls” (p. 23). Detta leder
till en begränsande syn på genus, där de pojkar som inte följer den hegemoniska
manlighetsnormen i högre grad riskerar att bli mobbade, retade och misshandlade (Bean &
Harper, 2007). De pojkar som löper störst risk att anamma stereotypa narrativ om
maskulinitet tycks vara invandrarpojkar och pojkar med låginkomstbakgrund (Brozo, 2019;
Tatum, 2009). För dessa är det viktigt att de får möta texter där människor porträtteras på
ett icke-stereotypt sätt. Skönlitteratur och facklitteratur där pojkar och män skildras
uppriktigt och mångsidigt kan hjälpa till att motverka manlighetsmyter och samtidigt visa
upp olika exempel för pojkar och unga män att efterlikna.
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Allt fler ungdomsböcker ger idag lärare stora möjligheter att utforska en komplex litterär
terräng tillsammans med elever, genom frågor som till exempel undersöker vad det innebär
att vara man och synliggör och bekräftar icke-stereotypa sätt att vara. Tre sådana titlar är:
From the Notebooks of Melanin Sun (2010) av Jacqueline Woodson. Den 14-åriga
huvudpersonen och berättaren, Melanin, är en afroamerikan som bor i Brooklyn
tillsammans med sin “Mama”. När mamman plötsligt berättar att hon är homosexuell och
har en vit flickvän upplever Melanin en rad olika känslor, från vrede till rädsla, som hotar
hans kärlek och band till Mama. Woodsons ärliga skildring av Melanins känslomässiga resa
gör boken till en värdefull litterär resurs för att dekonstruera homofobiska attityder hos
unga män.
Bad Boy: A Memoir (2001) av Walter Dean Myers. Här återberättar den nu avlidne och
prisbelönte afroamerikanska författaren sin barndom i Harlem. Myers beskriver hur han
blev retad för sin stamning och hur han gömde biblioteksböcker i papperspåsar för att
undgå att bli trakasserad för sin kärlek till läsandet. Med humor och känslighet presenteras
läsaren för ett sätt att vara man som inrymmer kärleken till läsandet och skrivandet och inte
låter sig begränsas av ”gatans” manlighetskod.
You Don’t Even Know Me: Stories and Poems about Boys (2010) av Sharon Flake. Berättelser och
dikter ur pojkars perspektiv, där Flake ger röst åt och insikt i tankarna och känslorna hos en
grupp afroamerikanska pojkar av varierande bakgrund. Deras narrativ utmanar läsaren att
övervinna sina stereotyper om unga män i staden.

Främja pojkars läsande och skrivande
Det är allmänt accepterat att läsande och skrivande är relaterade processer som båda
främjas av att undervisningen specifikt utformas för att utveckla dem parallellt (Lockhart &
Soliday, 2016; Shanahan, 1997). Var och en av de tre ovanstående böckerna kan även tjäna
som modell för och katalysator till skrivandet, eftersom berättaren i den ena har en
anteckningsbok där han dokumenterar sina upplevelser och reaktioner på känslomässiga
och mellanmänskliga utmaningar när mamman berättar om sin sexuella läggning;
författaren till den andra i sina memoarer berättar om rötterna till sin egen fascination för
skrivandet; och den tredje presenterar dikter och berättelser ur unga mäns perspektiv.
En annan bok som fungerar utmärkt för att utforska unga mäns identitet, och vars potential
kan utnyttjas för att främja skrivandet hos pojkar, är Monster (Myers, 2001). Hermalinda är
lärare för en läsgrupp bestående av pojkar med särskilda behov på en mångkulturell
gymnasieskola i en stad i USA. Hon försöker hålla sina elever intresserade av de texter de
läser och skriver genom att göra kopplingar till frågor och skeenden som har relevans för
deras unga liv. Med hjälp av Monster uppmanade hon sina elever att undersöka varför unga
människor begår brott. Hon skapade en WebQuest (Halat, 2008) som vägvisare till
webbplatser, rapporter och artiklar om ämnet. Dessa fungerade som en värdefull resurs
med aktuella fakta, rapporter, orsaksanalyser och information om förebyggande program
och åtgärdsprogram som lyckats. Om de i samtal eller under läsningen stötte på en fråga
som krävde ett omedelbart svar, gick de in på sajterna och länkarna i WebQuest. På så sätt
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lärde de sig till exempel att ungdomsbrottsligheten i USA faktiskt har minskat sedan mitten
på 1990-talet, även om allmänhetens uppfattning är att den hela tiden ökar. De fann också
statistik som visar att andelen unga män i ungdomsrättsvården var långt högre bland ickevita än bland vita. Den frågan väcktes när de läste en tidningsartikel om en 14-årig
afroamerikansk pojke i Florida, som dömts för mordet på sin lärare.
De hade bara läst en kort bit av Monster när Hermalinda och eleverna insåg att praktiskt
taget alla dessa frågor om ungdomsbrottslighet och rättvisa förkroppsligades i
huvudpersonen och berättaren Steve Harmons upplevelser. Steve är en tonåring som
drömmer om att bli manusförfattare, men som anklagas för medhjälp till ett mord, och
berättar om sina upplevelser från gripande till rättegång och dom i form av ett filmmanus.
Det unika perspektivet gör att läsaren dras till detaljerna i hans liv på ett sätt som väcker
medkänsla, äckel, misstankar och, till slut, rättfärdigande. Hermalindas elever sögs in från
allra första sidan.
Medan de läste Monster förde Hermalinda och gruppen en e-dagbok över sina reaktioner på
de kritiska frågor som uppstod i samtalen och diskussionerna. Till exempel bad hon
gruppen att jämföra och kontrastera hur USA:s rättsväsende skildrades i romanen med den
information de kunde hämta från källorna på WebQuest. För det ändamålet lärde
Hermalinda sina elever att dela upp en sida i spalter, med direkta citat och korta
beskrivningar i ena spalten, och information om ungdomars behandling i
ungdomsrättsvården i den andra. På ett ställe i boken säger Steve “Det är bäst att gråta på
natten, när det är släckt och någon får stryk och skriker på hjälp.” Eleverna skrev det i
dagboken och förde sedan in en beskrivning från materialet i WebQuest, där en
ungdomsbrottsling minns hur han själv grät, när han först insåg att han skulle sitta i
fängelse i två år.
En annan intressant skrivövning som Hermalinda använde med eleverna under läsningen
av Monster var att låta dem anta olika roller i rättssalen och skriva argument med
utgångspunkt i rättegångsscenerna och fakta i målet från de olika personernas perspektiv.
En grupp valde att betrakta händelserna i ett kapitel ur Mr. Petrocellis perspektiv (vittne för
åtalet), medan en annan grupp valde att representera O'Brien, (Steves advokat). De
presenterade sedan sina skriftliga argument muntligt, och menade då att de flesta
jurymedlemmar automatiskt antar att en icke-vit tonåring måste vara skyldig, även om de
inte säger det direkt till advokaterna. En av studenterna i gruppen, när han talade i
Petrocellis roll, sade att alla ungdomarna i skottlossningen var lika skyldiga; han som tog
cigaretterna, han som tvingade till sig pistolen från butiksägaren, och Steve, som höll vakt så
att kusten var klar.
När de var klara med Monster och det övriga materialet om ungdomsbrottslighet, hade
Hermalindas elever så starka känslor kring vad de såg som rättsväsendets orättvisa
behandling av minderåriga, att hon uppmanade dem att uttrycka sina känslor på något sätt
som skulle kunna påverka politikerna. Detta ledde till ytterligare efterforskningar, och de
gick ut på internet och tog reda på information om lokalpolitikernas ståndpunkter på
området ungdomsbrottslighet. Sökningen visade flera intressanta fakta. Båda
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representanterna i distriktet hade sponsrat en särskild arbetsgrupp till stöd för ungdomar,
men hade också röstat för att åtala minderåriga på samma sätt som vuxna, och den ena var
även för att göra dödsstraff till ett alternativ för minderåriga som befinns skyldiga till grova
mord. Hermalinda delade in eleverna i grupper och lät dem skriva ett brev för att framföra
sina åsikter till dessa politiker. Skrivandet gav upphov till diskussion och arbete kring form,
interpunktion och grammatik, liksom sökning efter statistik och citat från de artiklar och
böcker de samlat på sig under arbetet på ämnet. Hermalinda såg nu en entusiasm för
arbetet som hon aldrig hade sett tidigare i klassen. Pojkarnas entusiasm dämpades något av
svaret från politikerna, som pliktskyldigt sade att elevernas input uppskattades och att de
borde fortsätta engagera sig i politiken, men eleverna var fortfarande stolta över vad de
hade åstadkommit.

Ett sista ord
Nationella och internationella tester liksom ihållande medierapportering påminner oss hela
tiden om pojkarnas eftersläpning i läsandet. Inom denna övergripande utveckling är det
dock viktigt att enskilda pojkar inte tappas bort i vågen av global statistik om
könsskillnader. Fokus bör ligga på att identifiera och hjälpa de pojkar som löper störst risk
att få problem med läsförmågan, till exempel pojkar med mindre fördelaktig
socioekonomisk bakgrund. Pojkar som har svårt att läsa och skriva i skolan, när
sammanhanget varken engagerar dem eller värdesätter deras intressen och diskurser, kan
trots det vara kapabla språkanvändare om de får delta i undervisning som kanaliserar den
kompetens de har utanför skolan. Vi hjälper pojkar till en fungerande litteracitet genom
engagerande texter som anknyter till dessa kompetenser och intressen, och genom att
komplettera texterna med meningsfulla upplevelser.
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