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Sammanfattning 
 

 
I gymnasieskolans styrdokument betonas skönlitteraturens sammanlänkande funktion, både 

över tid och i rummet. Skönlitteraturläsning ska få eleverna att reflektera över sin och andras 

situation i olika tider och kulturer. 

     Litteraturteoretikern Louise M Rosenblatt talar om två slags läsning: efferent, en 

analyserande, litteratur-vetenskaplig läsning och estetisk vilket innebär en upplevelseläsning 

som i transaktion mellan text och läsare kan förändra läsaren i demokratisk riktning. Den 

efferenta läsningen är relativt lätt att åstadkomma och är därför vanlig i skolan, men hur kan 

man främja en estetisk läsning av skönlitteratur i gymnasieskolan? 

    För att ta reda på detta, samt hur lärarens attityd till eleverna och läsningen påverkar hur 

skolläsningen och reflektionen gestaltar sig, har jag följt tre klassers boksamtal. Dessutom har 

jag fått ta del av två av klassernas läsloggar. 

     Den danske litteraturvetaren Johan Fjord Jensen menar att i det postmoderna, 

fritidsinriktade samhället krävs en ny allmänhumanistisk kompetens. Denna kompetens vilar 

på de fyra humanistiska kompetenserna; den historiska, den kommunikativa, den kreativa och 

den kritiska kompetensen, och kallas därför för den femte kompetensen. Den femte 

kompetensen behövs för att kunna bygga en identitet som inte är beroende av yrkesrollen. 

Denna undersökning har också letat efter tecken på att detta slags kompetens får möjlighet att 

utvecklas med hjälp av skolläsningen. 

      Undersökningen resulterade i att lärarens attityd och agerande kan påverka elevens 

läsning. Allra mest påverkas dock elevens läsande av elevens sociokulturella miljö, både i 

skolan och på fritiden. Det läraren kan, och bör, erbjuda är en miljö där eleven får möjlighet 

att möta skönlitteratur.  

 

 

 



 

 

 

 

Förord 
 
Tack för att jag har fått följa era klasser, Myra och Tyra! Ni har haft ett sådant tålamod med 

mig och utan er hade det förstås aldrig blivit någon undersökning alls. Tack också till 

byggarna, teknikerna och naturvetarna, vars bokreflektioner jag har haft nöjet att ta del av. 

Mötet med er och dessa reflektioner kommer jag sent att glömma. 

 

Björkfors 29 maj 2006 

Lena Andersson 
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Inledning 
 
”En berättelse är som vinden, den kan komma mycket långt bortifrån, men vi känner 

den ändå tydligt.” Detta citat av en berättare från Khoi San-folket i Kalahari, har jag hämtat 

ur Lasse Bergs bok Gryning över Kalahari. Citatet handlar om berättartraditionen hos Khoi 

san. Ingen äldre människa saknar historier att förmedla och berättandet pågår hela tiden. Allra 

mest berättas det kring kvällsbrasan. Berättandet håller samman människorna, både de 

samtida, de som levt förut och de som ännu inte lever. Det leder också människan bortom sig 

själv, till det som kan finnas utanför den synliga världen. Sagor och myter öppnar stängda 

världar, de är en förbindelselänk till det gudomliga. De tillhör det unikt mänskliga, menar 

Berg (Berg 2005: 79). 

     I den svenska skolans svenskundervisning har berättandet en liknande roll för att binda 

samman generationer och samhällets alla olika medlemmar, även om man i styrdokumenten 

använder termen text, för det Berg kallar berättelser. I Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna 1994 betonas att: ”Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som 

utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver.”(Lpf 94:1.2) I 

svenskundervisningen spelar studiet av skönlitterära texter en viktig roll för denna 

kunskapsförmedling. 

       I kursmålen för svenska B står att eleven efter genomgången kurs ska kunna jämföra och 

se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer, samt att eleven ska stifta 

bekantskap med centrala författarskap från främst Sverige och Norden, men också 

internationella författarskap ska uppmärksammas. Även här nämns att olika epoker och tider 

ska presenteras för eleverna (Skolverket.se: 2006-04-19 14:02). 

      I styrdokumenten står ingenting skrivet om en reflekterande läsning utom i betygskriteriet 

för väl godkänd. Man kan verkligen fundera över varför Skolverket anser att det ska räcka att 

läsa en bok rent oreflekterat för att erhålla betyget godkänt på svenskkursen. I stället finns 

alltså denna formulering endast i kriteriet för betyget väl godkänd, där det formuleras: 

”Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som 

format texten och över textens giltighet för vår tid.”(Skolverket.se: 2006-04-19 14:02). 

 1



 

      En ny gymnasiereform planeras 2007 och i kursplaneförslaget för svenskämnet står att 

läsa: 

Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras 
personlighet, bakgrund, kön, könsidentitet och intressen. Förutom att ge möjlighet att utveckla och 
fördjupa förmågan att tala och skriva bidrar undervisningen i ämnet till att öka lyhördheten och 
respekten för andras språk och sätt att uttrycka sig. Ett rikt språk ger självförtroende, trygghet i 
olika situationer och möjlighet att uttrycka den egna personligheten. 

 I ämnet behandlas språk och litteratur som en helhet där litterära, språksociologiska och 
språkteoretiska aspekter samspelar. Detta skapar ett ökat språkmedvetande och en ökad förståelse 
av hur språket kan användas i olika sammanhang. Skönlitteratur, faktatexter och det egna 
skrivandet bidrar till att utveckla nya kunskaper och förmåga att se sammanhang och att 
kommunicera (http://kursplan.skolverket 2006-04-19 13:46).  

 Med dessa styrdokument, som började gälla 1994, respektive föreslås börja gälla 2007, 

förändras gymnasieskolan från det gamla linjegymnasiet. Alla elever ska nu gå treåriga 

program. Uppdelningen mellan mer yrkesinriktade tvååriga linjer och mer teoretiska treåriga 

linjer har försvunnit. I alla program ska vissa kärnämnen, som ger allmän högskolebehörighet, 

ingå. Till dessa kärnämnen hör svenska. Dessa kurser ska ge likvärdig utbildning till alla 

elever oavsett studieprogram, samtidigt som det klart och tydligt sägs att kurserna ska 

anpassas efter programmens karaktärsämnen och individernas förutsättningar och intressen. 

Uppdelningen mellan svenskämnet för yrkesinriktade och studieinriktade linjer skulle därmed 

försvinna. 

     Läroplanen säger ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart.” 

Detta bör leda till att eleven ska kunna ”delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 

frihet”, enligt nu gällande läroplan (Lpf 94:1.1). Läroplanen säger också att ”All verksamhet i 

skolan skall bidra till elevernas allsidiga utveckling.”(Lpf 94:1.2)  

     Om skolan menar allvar med att svenskämnet ska vara ett sådant demokratiämne, som 

också ska utveckla varje individs personliga potential, borde böcker som läromedlet Svenska 

för byggare inte existera. Visst ska karaktärsämnet färga den praktiska utformningen av 

kursen, men jag anser det vara fel att förutsätta att en människa uteslutande har intressen 

inriktade på sin yrkesroll. Skolan bör i stället uppmuntra individuella intressen även hos 

byggstuderande. 

      Därför vill jag undersöka hur lärare använder sig av skönlitteraturen och styrdokumenten i 

litteraturundervisningen i tre gymnasieprogram med olika profil när det gäller 

yrkesförberedande respektive studieförberedande inriktning för att se om där finns någon 

skillnad i lärarnas undervisning och attityd till eleverna, samt om det påverkar elevernas 
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reception av skönlitteraturen. I begreppet skönlitteratur räknar jag även in filmmediet och 

annan ”bildmässig” text enligt skolverkets definition av det utökade textbegreppet 

(www3.skolverket.se/ki03/front 2006-05-26 11:16). 

Tre förebilder 
 
Tre kvinnor är viktiga för mig och för denna undersökning. Den äldsta av dem är Louise M 

Rosenblatt som redan 1938 skrev den första upplagan av Litteraturläsning som utforskning 

och upptäcktsresa (2002) och där utvecklar sina tankar om hur litteraturläsning bör användas i 

skolan som ett medel att forma demokratiskt sinnade medborgare. De två andra kvinnorna är 

betydligt yngre och är fortfarande aktiva i sin lärarprofession. Det är lärarna Tyra och Myra 

som vänligen låtit mig få ta del av och lära mig av deras lektioner i litteraturläsning. Dessa 

båda är mycket erfarna och omtyckta lärare. Den ena har arbetat sedan 1977 och den andra 

har över ett decennium av lärargärning bakom sig. 

     Jag anser att Tyra och Myra är lärare som inte motsvarar ett tvärsnitt av lärare i pedagogisk 

erfarenhet och engagemang för sitt arbete. Båda lägger ner ett stort engagemang på sitt arbete. 

Jag tycker de är duktiga och jag har förstått att de är omtyckta av eleverna. ”Vanliga” lärare, 

som jag själv, kan känna sig otillräckliga och anse att man inte kan dra lärdom av deras 

exempel. Men jag vill mena att det kan man göra. Andra kan uppfatta det som att deras 

praktik inte håller måttet. En kvalitativ klassrumsundersökning kan få den effekten att läraren 

framstår som en karikatyr. I den kraftiga belysning som den kritiskt granskande 

klassrumsobservationen utgör kan en lärare upplevas som oskicklig. Det har absolut inte varit 

min mening att beskriva dem som oskickliga, eftersom jag ser dessa lärare som 

efterföljansvärda exempel på många sätt och de inspirerar dagligen min egen lärarpraktik. 

Disposition 
 
I min inledning förklarar jag varför jag valt att göra denna undersökning med utgångspunkt 

från gymnasieskolans styrdokument. Därefter presenteras syftet med undersökningen, 

metoden och materialet jag använt. Bakgrunden presenterar tidigare forskning, den teoretiska 

bakgrunden och urvalet. Resultatdiskussionen består av sammanfattningar av lärarintervjuerna 

och mina tankar kring dessa, samt sammanfattningar och analyser av mina 

klassrumsobservationer. I slutdiskussionen jämför jag sedan resultaten från de båda skolorna 

och diskuterar lärarattityder och de olika sätten att närma sig skönlitteraturen i 

svenskundervisningen i de olika klasserna. 

 3



      

Syfte och frågeställning 
Syftet är att studera hur litteraturläsningen gestaltas i svenskundervisningen i tre olika slags 

gymnasieklasser. 

Frågeställningar: 

• Hur uppmuntras en estetisk läsning i skolan i de fall där eleverna ges möjlighet till 

både estetisk och efferent läsning, enligt Rosenblatts definitioner av begreppen? 

•  Hur främjas identitetsskapande i en föränderlig postmodern tid med reflekterande 

läsning i gymnasieskolan?  

• Hur påverkar lärarens attityder till eleverna och deras förmåga undervisningens 

upplägg och elevernas reception av den. 

 

Metod 

Praktiskt genomförande 
 
Materialinsamlingen har genomförts inom ramen för den ordinarie svenskundervisningen i tre 

olika klasser på gymnasiet från 29 november 2005 till 21 februari 2006. Jag har intervjuat 

lärarna om deras tankar och mål med litteraturundervisningen och jag har fått läsa läsloggar 

från två av klasserna för att se hur eleverna själva upplever det de läser.  Detta för att se hur 

efferent respektive estetiskt eleverna läser. Kriterierna för hur loggarna ska utföras får de från 

sina lärare. Av dessa kriterier kan utläsas om en efferent eller estetisk läsning, eller kanske en 

blandning av båda, uppmuntras.  

     Etnografisk forskning bedrivs främst i form av deltagande observationer (Ely 1991: 49f). 

Deltagande observation förstås här som det Ely beskriver som: direkt observation och 

samverkan, intervjuande, analys av anteckningar och studiet av människoskapade 

förhållanden (Ely 1991: 49). De observationer som använts i denna undersökning har utförts 

under lästimmar, vid boksamtal och liknande lektionsmoment som har med läsandet av 

skönlitteratur att göra. Jag har inte varit en aktiv deltagare på lektionerna, men heller inte varit 

helt tyst och anonym.  Jag har presenterat mig för klasserna och ibland kommit i samspråk 

med eleverna innan lektionerna. Men under lektionen har jag suttit på något ställe där jag inte 

märks för mycket, observerat och antecknat utan att någon stört eller kikat på mina 

anteckningar. 
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     Efter att ha skrivit rent observationen har jag dokumenterat och bearbetat den efter mönster 

från Ely (1991: 98): jag har läst igenom den några gånger och under läsningen har jag skrivit 

ner marginalkommentarer om de tankar som väcks. Därefter har jag bildat ”innebördsenheter” 

och delat in texten i olika händelser och med hjälp av dessa har de olika delarna fått rubriker. 

Dessa segment har grupperats på ett meningsfullt sätt, de som hör ihop eller i motsatspar. 

Sedan har observationsloggarna jämförts med varandra och resultaten har kategoriserats 

kontinuerligt tills en meningsfull organisation har åstadkommits. För att utvärdera min egen 

forskarroll har jag skrivit analytiska PM efter varje observation (Ely 1991: 89ff). 

Kvalitativa intervjuer 
 
För att få reda på vad lärarna själva har för tankar om undervisningen använder jag kvalitativa 

intervjuer som de beskrivs av Kvale (1997) och Ely (1991). Den stora fördelen med 

kvalitativa intervjuer är flexibiliteten, vilket öppnar möjligheter att anpassa sig efter den 

kvalitativa forskningssituationens oförutsägbarhet (Kvale 1997:82).  

      Grounded Theory förespråkar korta intervjufrågor och långa svar (Olsson & Sörensen 

2004:111). Kvale (1997) beskriver den ideala intervjupersonen som samarbetsvillig, 

välmotiverad, vältalig och kunnig (Kvale 1997:135). I det fallet kan en svensklärare uppfattas 

som den bästa intervjupersonen man kan tänka sig. Men det är viktigt att komplettera 

intervjuer med klassrumsobservationer eftersom det intervjuoffret vill göra, eller tror att 

intervjuaren vill höra, inte alltid stämmer med praktiken (Ely 1991:134 ff). 

Kvalitativ forskningsmetodik 
 
Enligt Margot Elys Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken kännetecknas den kvalitativa 

forskningsansatsen av att händelser måste begripas och studeras i sitt naturliga sammanhang 

utan att något i forskningssituationen är förutbestämt eller givet. Hon konstaterar också att 

kvalitativ forskning är en samspelsprocess mellan forskaren och de undersökta personerna. 

Det är informanterna som informerar forskaren om sina liv (Ely 1991:10). 

      Den kvalitativa forskningens syfte är att utforska helheter och inte enskilda variabler. 

Därför finns ingen enda allmängiltig kvalitativ forskningsmetod så länge forskningen bedrivs 

med metoder som stämmer överens med det ovanstående. Vanligen leder en kvalitativ 

forskningsprocess också till en utvärdering av det som undersöks (Ely 1991:10). 

     Den kvalitativa forskningsmetodiken kan indelas i tre forskningstraditioner: 

hermeneutiken, fenomenologin och etnografin. Hermeneutik betyder tolkning och den har 
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ofta ett historiskt perspektiv. Den hermeneutiska tolkningsmetoden brukar beskrivas som en 

spiral som börjar med att man har en viss förförståelse för en forskningsuppgift, utforskandet 

är nästa steg, det nya materialet tolkas och en ny förförståelse uppnås som blir utgångspunkt 

för ett nytt varv i spiralen. Fenomenologins mål är att åstadkomma otvetydig kunskap om en 

upplevd erfarenhet. Liksom i hermeneutiken vill man anlägga ett livsvärldsperspektiv på 

forskningen, vilket innebär att man vill utforska hela den värld som personer lever i. 

Etnografin i sin tur tar speciellt hänsyn till det sociala samspelet i denna livsvärld (Olsson & 

Sörensen 2004:98f). 

     Min metod är, som så många kvalitativa undersökningar, en blandning av dessa perspektiv. 

Den är etnografisk i betydelsen att jag dokumenterar ett vardagligt beteende i subkulturen 

skolan. Metoden har också tagit mycket av sin inspiration från den fenomenologiska teorin 

Grounded Theory.  

Grounded Theory 
 

Grounded Theory växte fram under 1960-talet och har sina rötter i interaktionismen som 

förespråkar att den sociala världen och dess fenomen ska utforskas från aktörens perspektiv 

och i den miljö fenomenet förekommer. För att inte begränsa informationen alltför mycket bör 

intervjufrågor vara så allmänt hållna som möjligt, speciellt i början av undersökningen. När 

man har analyserat ett steg i forskningen låter man den framväxande teorin leda fortsättningen 

på forskningen.  

     Grounded Theory går i sin renaste form ut på att man ska ha så lite förförståelse som 

möjligt och bilda sig en uppfattning efter att man insamlat så mycket material att 

forskningsbehovet uppfattas som ”mättat”. Först därefter drar man sina slutsatser utifrån det 

insamlade materialet, läser in sig på relevant litteratur och utformar en teori. Senare har 

Grounded Theory modifierat kravet på förutsättningslös hållning (Olsson & Sörensen 

2004:110 ff) och i denna modifierade form har GT inspirerat mitt sätt att arbeta.  

GT som metod 
 

Tidigt upptäcker jag att jag inte sitter som en osynlig, objektiv forskare i klassrummet. Min 

blotta närvaro gör att reflektioner dyker upp hos läraren. Eleverna skulle kanske inte sitta tysta 

och arbeta när läraren går ut ur salen om inte jag satt där och antecknade vad som hände. I 

samtalen med läraren, där jag är en aktiv lyssnare, kommer hon på nya idéer och 
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tillämpningar. På det viset blir detta en sorts utvärdering och reflektion för läraren själv. Ett 

tillfälle för eftertanke i den pressade skolvardagen. 

     Varje observationstillfälle skriver jag rent så fort som möjligt och redan då försöker jag 

reflektera kring hur jag arbetat och vad jag fått ut. Därefter försöker jag ändra min praktik för 

att få en mer djupgående observation nästa gång. Exempelvis förändras observationsschemats 

kategorier efter varje observation vissa kategorier utgår, andra tillkommer.  

Att undersöka det välbekanta etnografiskt 
 
Det finns många fördelar med att undersöka något välbekant etnografiskt. Man kan jargongen, 

subkulturen och känner sig inte skrämd och främmande i situationen. Att slippa bekanta sig 

med helt obekanta människor och miljöer är en fördel som inte ska underskattas. Men det 

finns också risker förknippade med utforskning av det välbekanta. Man kan tro att man redan 

förstår saker som man egentligen bara har felaktiga fördomar om (Ely 1991:134 ff). 

     När man utforskar något välbekant är det därför nödvändigt att vara medveten om sina 

egna värderingar för att inte projicera dem på det man utforskar. När forskaren upptäcker att 

de välbekanta forskningsobjekten inte delar dessa djupt kända värderingar kan hon bli 

överraskad. Att komma till exempelvis en arbetsplats som forskare där man vanligtvis är en 

av många kollegor, gör att man får se helt andra saker än man väntade sig (Ely 1991:134 ff). 

     Skolan är för mig en välbekant plats eftersom jag är svensklärare. De två skolor jag utfört 

min undersökning i är mig välbekanta. Fjällbjörksskolan är den skola där jag har fått min 

gymnasieutbildning, biträdande rektor är en avhållen ”gammal” lärare. Tyra är en lärare jag 

minns med värme från min högstadietid och därefter har jag arbetat tillsammans med henne 

när jag vikarierat på skolan. På Tallskolan går min äldsta dotter, jag arbetar själv där och jag 

har gjort min VFU på skolan med Myra som handledare. Jag trivs bra på båda skolorna och 

alla ”forskningsobjekt” är människor jag har en positiv bild av från början.  

     Redan under pilotstudierna på Tallskolan upptäckte jag hur rätt Ely har när hon förvarnar 

om att man blir överraskad av att se det välbekanta från forskarens synvinkel. Att iakttaga 

istället för att deltaga ger helt nya perspektiv på det jag trodde att jag visste ganska mycket 

om. Det finns ingen bekant rutin att vila sig mot, tvärtom är det som Ely skriver: ”Förmågan 

att uppfatta ”en labyrint av sanningar” kräver ett öppet sinne, en villighet att rättframt 

konfrontera sina egna trosuppfattningar, och den karaktärsstyrka och intellektuella ärlighet 

som är nödvändig för att man ska kunna släppa omhuldade föreställningar”(Ely 1991:140). 

Ely menar med ett uttryck hon hämtat från Deborah Lamb, att ”all forskning är 

jagutforskning” (Ely 1991:136). 
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 Informanter 
 
Informanterna, två lärare, skulle väljas efter principen att de ska undervisa både 

yrkesförberedande och studieförberedande gymnasieprograms elever. Jag tog kontakt med en 

lärare som jag kände som en engagerad läsinspiratör på den ena skolan om hjälp med 

informant. Hon ställde gärna upp själv. Denna lärare valde sedan ut de två klasser som läste 

B-kursen i svenska och representerade både ett yrkesinriktat och ett mer studieinriktat 

program. 

     På den andra skolan tog jag kontakt med biträdande rektor som i sin tur tog kontakt med 

svensklärare på skolan. Den lärare som blev min informant tog sedan kontakt med mig. Hon 

inbjöd mig att närvara vid hennes lektioner med en naturvetarklass som läste B-kursen i 

svenska. De lärare som ingår i undersökningen valde alltså i princip ut sig själva.  

     Min undersökning om skönlitteraturanvändningen på gymnasiet har genomförts i tre 

klasser med olika inriktning vad gäller studieförberedande, kontra yrkesförberedande karaktär 

på utbildningen: byggprogrammet, tekniska programmet och naturvetenskapliga programmet. 

Byggprogrammet är ett direkt yrkesförberedande program. Tillsammans med en lärlingstid 

ger programmet en fullständig yrkesutbildning och många elever har arbete när de avslutar sin 

lärlingsperiod. Naturvetenskapliga programmet är studieförberedande och ger ingen färdig 

yrkesutbildning. Teknikprogrammet är, tillsammans med estetiska programmet och 

medieprogrammet, ett slags mellanting då det innebär mer praktik i yrkeslivet än 

naturvetarprogrammet, men ändå inte leder till någon färdig yrkesutbildning som 

byggprogrammet. Teknikprogrammet räknas därför som studieförberedande i första hand men 

med en tydlig inriktning mot industrin snarare än mot den akademiska världen. 

     Skolorna där jag utfört undersökningarna finns på orter som präglas av en arbetsmarknad 

inom basnäringarna, skola och omsorg. På så sätt är de typiska för många 

norrlandskommuner. Den ena orten upplever jag som präglad av en stark arbetarrörelse och 

därtill hörande bildningsideal. Här kompletteras basnäringarna även med turism, högteknologi 

och högskolefilialen. Denna skola har strax över 900 gymnasieelever.  

     Den andra orten är något mer glesbygdsbetonad. Gymnasieskolan har en stor andel flickor 

på de studieförberedande programmen och klyftan mellan pojkars och flickors betyg är större 

än medeltalet i riket. Flickorna har genomsnittligt högre poäng än flickorna i landet i övrigt, 

medan pojkarna har i medeltal lägre poäng än pojkar i hela riket, enligt skolans egen statistik. 

Här går ca 780 gymnasieelever.      
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Material 
Tidigare forskning 
 
Litteraturläsning bland ungdomar har det forskats mycket omkring. Mitt urval grundar sig på 

att forskningen ska ha relevans för min egen frågeställning kring lärarens roll för hur eleverna 

läser skönlitteratur på tre olika slags program på gymnasieskolan. Det är inte möjligt att i 

denna form täcka in all forskning kring skönlitteratur i skolan. 

      Jan Thavenius skriver om olika svenskämneskonstruktioner i Svenskämnets historia. Där 

refererar han Lars-Göran Malmgrens tre olika svenskämneskonstruktioner den första 

benämner Malmgren: ”svenska som färdighetsämne” som inte är något humanistiskt 

bildningsämne utan definierar sig utifrån den nytta eleven får av språkträningen. Den andra 

konstruktionen kallar Malmgren ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne” med 

förmedlandet av kulturarvet, främst det skrivna kulturarvet, som huvudsyfte. Här anses även 

litteraturläsningen ha en personlighetsutvecklande funktion. Den tredje ämneskonstruktionen 

kallar Malmgren ”svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne” som mer utgår från 

elevgruppens förutsättningar än från fasta studiegångar (Andersson et al. 1999:18f). 

     Solveig Hammarbäck har i sin lärarpraktik följt skrivutvecklingen hos några pojkar på 

yrkesinriktade tvååriga linjer. Hon finner att de är starkt ”göra”-orienterade och därför skriver 

de fort och alldeles för summariskt. Det är svårt eller omöjligt för en läsare att förstå vad de 

skriver om. Deras texter är hårt kontextbundna. Språket ligger långt ifrån vad skolan vill 

utveckla hos eleverna. Hon menar att gymnasiereformen som gjorde yrkesskoleeleverna till 

gymnasister ändrade yrkesrollen för yrkeslärarna till det sämre. När yrkeslärarna inte längre 

hade ansvar för de teoretiska ämnena på yrkesutbildningarna blev dessa mer göra-inriktade så 

att yrkesämnenas kultur numera motverkar lärandet inom det vi nu kallar kärnämnena 

(Hammarbäck 1988:147). 

     Gun Malmgren har genomfört en stor undersökning som resulterade i en avhandling om 

Gymnasiekulturer - Lärare och elever om svenska och kultur (1992). Hon har följt några olika 

klasser på den dåvarande gymnasieskolans två- respektive treåriga linjer. Hennes fokus var 

främst på klass- och kulturaspekter på svenskämnet på olika gymnasielinjer, men även 

könsroller diskuteras. Hon undersökte en verkstadsklass, en konsumtionsklass, en 

naturvetarklass och en humanistklass. Lärarnas attityder till svenskämnet och hur 

undervisningen bör organiseras i de olika klasserna var också en del i undersökningen. 

Hennes metod var intervjuer och klassrumsobservationer (Malmgren 1992:14ff).      
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     Lisbeth Adrian har undersökt litteraturundervisningen i sina egna klasser på tre olika 

yrkesinriktade, då tvååriga, gymnasielinjer. Hon presenterar sina resultat i Från rim och 

ramsor till Ekelöf och Kafka. Titeln berättar om hur hon arbetade med sina yrkesinriktade 

klasser. Hon inledde med det välbekanta; barnkammarrim, sagor och liknande. Gradvis 

introducerades vuxenlitteraturen och i slutet av andra året avslutades svenskkursen med en 

elevdramatisering av Kafkas ”Redogörelse framlagd för en akademi.”(Adrian 1997:101) 

Adrian menar att man kan arbeta med litterära texter även i grupper som är ovana eller visar 

motstånd mot läsande genom att gå från det välbekanta till det ovana och ge eleverna roller 

som de ser som sina, samtidigt som de får vidga sina gränser (Adrian 1997:117).  

     Gunilla Molloys doktorsavhandling Läraren Litteraturen Eleven (2002), som också 

kommit ut i bokform under titeln Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003), undersöker 

hur man läser och reflekterar över skönlitteratur på högstadiet i olika skolor. Några slutsatser 

hon drar är att lärarens roll är viktig för att uppmuntra till ett givande skönlitterärt samtal i 

klassrummet. Hon konstaterar att en inspirerande lärare själv läser, skriver och deltar i 

klassrumssamtalen kring de böcker klassen har läst. Hon varnar också för risken att som lärare 

bli rutiniserad och förlora sin flexibilitet. Molloy förespråkar ämnesöverskridande samarbete 

för att göra svenskan till ett socialhumanistiskt ämne som spelar den roll svenskämnet har 

potential för, i skolans demokratifostran (Molloy 2003:306f). 

     Maria Ulfgard studerade under två års tid tre grupper unga kvinnor i åldrarna 15-16 år på 

tre orter i Sverige. Sina resultat presenterade hon i doktorsavhandlingen För att bli kvinna - 

och av lust. En studie i tonårsflickors läsning (2002). Hon ansluter sig till Rosenblatts teorier 

om transaktion och det begreppet använder hon för flickornas möten med texten. Ulfgards 

didaktiska slutsatser blir att litteraturvalet är en viktig del i svensklärarens uppdrag. Läraren 

styrs av egna ambitioner och den föreställning hon har om vad eleverna har för litterär 

bakgrund och behov. Den enskilda skolans förutsättningar och traditioner spelar också en stor 

roll. Ulfgard förespråkar en uppluckring av genrebegreppet och att skolkanon utvidgas med 

litteratur som eleverna själva väljer och attraheras av (Ulfgard 2002:340f). Hon anser också 

att skolans litteraturval i större utsträckning bör utgå från läroplanens värdegrund än den 

vanligtvis gör (Ulfgard 2002:342). 
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Teoretiska utgångspunkter 
För att skapa en teoretisk grund för mina iakttagelser i skolorna har jag använt mig av Louise 

M Rosenblatts transaktionsteori om litteraturläsande som demokratimedel och Johan Fjord 

Jensens teorier kring identitetsskapande i det postmoderna samhället. 

Rosenblatts teorier kring litteraturläsning för identitetsskapande och 
främjande av demokrati 
Louise M Rosenblatt skrev redan 1938 Literature as Exploration, översatt till svenska 2002 

av Gun Malmgren med namnet Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, där hon 

utvecklar sina tankar om att läsning av skönlitteratur kan hjälpa den unga människan att leva 

demokratiskt och självförverkligande i ett demokratiskt samhälle. En tonåring som får alltför 

enahanda kulturella impulser, eller bara matas med de mest allmänt accepterade synsätten på 

livet, riskerar att bli trångsynt och småsint. Men litteraturen ger inblickar i andra kultursfärer 

och tider och låter läsaren förstå andra kulturella normer än de egna och därmed kommer hon 

att kunna ta mer medvetna och egensinniga beslut, både när det gäller den egna privata sfären 

och samhällslivet i stort (Rosenblatt 2002:126ff). 

     Rosenblatt anser att en text inte är sig själv nog, men det är inte heller så att läsaren skapar 

hela textens innebörd, båda sakerna är lika viktiga, läsaren och texten. I samspelet mellan 

dessa kan läsaren få nya insikter. En lärares uppgift är att bygga upp en relation och miljö som 

uppmuntrar eleven till att reagera spontant och personligt på sin läsning (Rosenblatt 2002:72). 

Den goda läraren kan också leda eleven till nya insikter om sociala förhållanden eftersom 

skönlitteratur, enligt Rosenblatt, ger djupare kunskaper om detta än faktaböcker och 

ämnesstudier gör:  
Modersmålsläraren är kanske inte främst intresserad av att ge vetenskaplig information, men han 

är skyldig att se till att studenterna införlivar tankemönster som bidrar till social förståelse. Han 

delar med alla andra lärare uppdraget att förse studenten med de rätta verktygen för att fälla 

välgrundade sociala och etiska omdömen(Rosenblatt 2002:32). 

 

Den process där läsare och text möts på ett sådant sätt att nya insikter införlivas i läsaren 

kallar hon transaktion. Från början använde hon termen interaktion, men då hon uppfattade 

den som alltför mekanisk, myntade hon begreppet transaktion som sätter mer fokus på både 

läsarens och textens aktiva påverkan på det som händer när läsning förändrar läsare. 

Transaktionsprocessen kan ske med all slags medier, men hon diskuterar här skönlitteraturen 
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(Rosenblatt 2002:15). Hon menar att transaktionen alltid sker i ett sociokulturellt 

sammanhang och blir av störst värde om den sker estetiskt (Rosenblatt 2002:237). 

     Med estetisk läsning menar Rosenblatt en läsning som berör läsaren på ett känslomässigt 

plan. En läsning som leder utom och vidare, samtidigt som den leder djupare in i läsaren och 

därmed förmår förändra och utveckla läsaren (Rosenblatt 2002:210). Den efferenta läsningen 

definierar Rosenblatt som en läsning som leder bort från det väsentliga, en läsning på ytan. 

Hon anser att skolans metodik oftast uppmuntrar till denna ytliga ”faktagranskning” trots att 

man önskar ge eleven en estetisk upplevelse (Rosenblatt 2002:15). 

     Läsandet och den litterära upplevelsen anser Rosenblatt ger mycket av det som krävs för 

att leva i en föränderlig tid: ”Den litterära upplevelsen kan faktiskt bilda själva kärnan i det 

slags bildningsprocess som krävs i en demokrati.”, skriver hon i bokens sista kapitel som hon 

gett det talande namnet ”Förnuft och känsla” (Rosenblatt 2002:210). 

 

Johan Fjord Jensen om subjektsskapande identitet i det postmoderna 
samhället 
Vad innebär begreppet identitet i den tid vi lever i? Kan människors identitet verkligen 

definieras som färdig och fixerad från vaggan till graven? Nej, menar forskningen, identiteten 

är inte statisk. Sin identitet omskapar människan under historiens gång och livet igenom. 

(Thavenius 1999:93). Vår tid präglas av att en allt större del av befolkningen helt eller delvis 

saknar arbete, periodvis under livet. Den identitet som gavs av yrkesverksamheten måste 

därför ersättas med ett annat identitetsskapande. När dessutom allt större grupper får allt mer 

fritid, behövs andra kompetenser än rent yrkeskunnande för att leva ett rikt liv och skapa sig 

en hållbar identitet (Fjord Jensen 1987:50). 

      Rosenblatt inleder sin bok med orden: ”I en omvälvningstid måste våra skolor och 

universitet göra den studerande beredd att möta problem som är omöjliga att förutsäga och 

kanske är av ett helt nytt slag” (Rosenblatt 2002:19). Just medel att möta en ny och 

oförutsägbar framtid diskuteras i Johan Fjord Jensens essä ” Den femte kompetence” som 

skrevs redan 1987, men i allt visat sig vara visionär, så till den grad att den ännu 2006 känns 

aktuell. Han menar att de snabba förändringar som präglar det postindustriella samhället 

kräver fem humanistiska kompetenser hos alla sina medborgare, oavsett hur dessa försörjer 

sig. Dessa definierar han som: 

1. Den historiska kompetensen som är själva grunden, men ändå lika viktig som 

de övriga kompetenserna. 
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2. Den kommunikativa kompetensen vilken är oundgänglig i vår tid som 

erbjuder möjligheter till kommunikation över enorma avstånd på näst intill 

ingen tid alls via olika media som TV och Internet. 

3. Den kreativa kompetensen som behövs i det mer och mer fritidsinriktade 

postindustriella samhället. 

4. Den kritiska kompetensen som ställs på hårda prov när vi nås av så mycket 

”information” som ska bedömas, ibland utan större betänketid. Denna 

kompetens innebär medvetenhet och ”myndiga medborgare”. 

5. Den femte kompetensen som krävs är förmågan att binda samman de övriga 

fyra och den ger förmåga att träda in i samhällets olika förhållanden och 

situationer utan att enbart bli en spegel av det man möter. Den femte 

kompetensen ger förmåga att ”stå imod”, att inte ryckas hit och dit av tidens 

vindar. Den femte kompetensen är förmågan att stadigt se historien i ögonen 

och tillmötesgå det den fordrar av oss och med kritisk och kreativ förmåga, samt 

kommunikativ kompetens förmå se dessa krav i perspektiv som ”raekker ud 

over kravene selv”(Fjord Jensen 1987:54ff).  

Det postmoderna samhället innebär att människors roller skiftar och förändras genom livet, 

mer än i det förindustriella eller det industrisamhälle vi just lämnat. Inte många stannar inom 

samma yrke livet igenom vilket ger oss många olika yrkesroller genom livet. Inte många bor 

kvar på samma ställe hela livet och även om vi gör det förändras den platsen så mycket över tid 

att våra sociala roller påverkas. Med vår identitet är det annorlunda, även om den inte är 

oföränderlig, ändras den inte på samma sätt eller lika ofta som våra sociala roller (Andersson 

1999:108).  

Urval och avgränsning 
 
Den tidigare forskning jag presenterat är den jag upplever som mest relevant för mina 

frågeställningar. Hammarbäck har visserligen undersökt skrivandet, men hennes forskning har 

också vissa uppslag på hur svenskämnet i allmänhet fungerar på yrkesprogrammen. Molloy 

undersöker hur man läser på högstadiet, Malmgren fokuserar på det kulturella kapital som 

eleverna har med sig i gymnasiet och hur det påverkar hela svenskämnets gestaltning. Ulfgard 

har undersökt tonårsflickors läsning och även om denna undersökning också gäller 

tonårspojkars läsning har den undersökningen relevans för min. 

       

 13



De program jag har undersökt är traditionellt pojkdominerade. Detta faktum kan vara av 

speciellt intresse eftersom män, generellt sett, tar mindre del av kulturutbudet i samhället än 

kvinnor. Den enda kulturella aktivitet som domineras av pojkar och män är datorspelande 

(http://www.skolverket.se: 2006-04-19 13:14). I denna undersökning har endast film och 

traditionell tryckt skönlitteratur förekommit. Jag har också tagit del av läsloggar från två 

klasser. Jag fick ta del av teknikklassens samt naturvetarklassens loggar på texterna, medan 

byggklassen aldrig lämnade in sina loggböcker till sin lärare.  

      Många teoretiker har sysselsatt sig med litteraturläsning och ungdomar. Att jag valde att 

stödja mig på just Rosenblatts teorier beror på att jag menar att hennes resonemang stämmer 

väl med det demokratiska uppdrag gymnasieskolan har att utföra. Johan Fjord Jensen 

teoretiserar kring de krav det postmoderna samhället ställer på individens allmänhumanistiska 

kompetens, den kompetens som bygger en identitet utan att yrkesrollen behöver vara en 

bärande del i den konstruktionen. 
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Läsandet i praktiken 
Presentation av läraren på Tallskolan 
Myra på Tallskolan har arbetat på gymnasiet som svensklärare sedan början av 1990-talet. 

Hon berättar att hon de första tio åren var obehörig och studerade parallellt till svensk- och 

geografilärare. Hennes utbildning blev klar för tre år sedan. I svenska har hon 120 

universitetspoäng och svenska är hennes enda undervisningsämne. Myra säger att hon ser 

svenskläraryrket som en passion. Det innebär att hon engagerar sig långt utöver vad 

arbetstiden räcker till, konstaterar hon. 

      Myra förklarar att hon mestadels undervisar i yrkesförberedande pojkklasser. Hon har 

själv valt det eftersom hon har sin yrkesmässiga bakgrund i industrin. Den enda klassen hon 

har som inte är direkt yrkesförberedande är en klass från teknikprogrammet. Under de första 

intervjutillfällena träffas vi i Myras arbetsrum, där en perfekt ordning råder. Hon visar och 

förklarar hur hon gärna arbetar med eget material och i teman. En stor del av hennes arbetstid 

går till att tillverka olika kompendier som hon använder i dessa teman. 

     Myra talar också om sitt engagemang i en grupp som verkar för samarbete mellan skola 

och industri. Denna samarbetsorganisation har hon varit med om att initiera eftersom hon 

finner kopplingen mellan skola och arbetsliv mycket viktig. Målsättningen med denna grupp 

är att dels utbilda mer för industrins verkliga behov och dels att få goda kontakter för de 

praktikplatser som krävs för de yrkesförberedande utbildningarna. Samarbetsgruppen är ett 

resultat av en satsning på de yrkesförberedande linjerna som hon också varit med om att 

initiera. 

     Myra beskriver hur hon arbetar medvetet för att ge kärnämnena i de yrkesförberedande 

klasserna en hög status. Hon menar att de yrkesinriktade programmen ska ha en annan kurs än 

övriga klasser och tycker sig ha stöd för detta i styrdokumenten. Hon vill göra det bästa av 

kursen för att ge dessa elever, som hon upplever förbises av många lärare, en god utbildning i 

svenska. Ett led i denna satsning är att hon inrättat olika stipendier i svenska för elever från 

yrkesprogrammen. Hennes inställning till sin lärargärning liknar i mycket den Adrian visar 

upp i Från rim och ramsor till Ekelöf och Kafka. 

      En annan av hennes hjärtefrågor är hennes målmedvetna satsning på skönlitteratur och 

genusfrågor i dessa klasser. Dessa klasser är klart mansdominerade, bara någon enstaka flicka 

går i de olika klasserna, många klasser är helt enkönade pojkklasser. Hon har alltid en 
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lästimme inlagd varje vecka. Under denna lästimme får eleverna läsa skönlitteratur som delvis 

följer litteraturhistoriekursen. 

      När det gäller litteraturundervisningen berättar hon att hon är mest intresserad av att väcka 

läslusten hos sina elever. Detta gör hon genom att erbjuda och introducera romaner som hon 

valt ut efter elevernas intressen, läsförmåga och litterära repertoar. För de riktigt osäkra 

läsarna har hon infört högläsning av spännande delar av olika böcker i början på första 

terminen. Då vill de veta hur det går och ingen elev har hittills varit utan bok. Ibland börjar 

eleverna med en lättläst variant. Detta gäller speciellt klassiker som Oliver Twist, men ofta 

vill de ändå läsa den obearbetade versionen efteråt. Eleverna ska läsa minst tre klassiker per 

år. Alla läser inte samma klassiker, de har ett antal att välja mellan. Övriga böcker får de välja 

helt fritt, men Myra tillhandahåller ett urval om de inte vill låna på biblioteket. 

      Myra använder film i sin litteraturundervisning. Hon nämner den skolkanoniserade boken 

På västfronten inget nytt som exempel på hur hon arbetar (Jfr. Molloy 2003:35f). Hon låter 

den boken ingå i temat Krig. Då försöker hon, om historieläraren är intresserad, samordna 

med historieundervisningen. Eleverna arbetar på olika sätt med olika texter kring kriget och 

de får läsa vissa delar av romanen samt se filmen. Vissa elever läser hela romanen, men alla 

måste läsa de anvisade delarna. Till dessa delar finns frågor och sedan avslutas temat med en 

gruppdiskussion och en skrivuppgift. 

     De romaner som eleverna läser mer fritt brukar bli 3-7 stycken för varje elev. Dessa böcker 

ska de skriva logg på. Inför varje lästimme får eleverna i uppdrag att uppmärksamma något 

särskilt i boken de läser, De får citera en mening (korrekt) och kommentera den, visar Myra.   

      Genusperspektivet anser Myra vara viktigt att uppmärksamma. Därför är loggböckerna, 

som eleverna får av henne rosa eller röda och hon uppmuntrar till läsning av böcker som Kort 

kjol. Hon tar alltid upp frågor kring genus i texterna de läser och bilderna de analyserar. På 

hennes lektioner hör man inte ord som hora eller bög, hon accepterar inget sådant, och vid 

mina observationer märker jag att ingen verkar ha lust att trotsa henne på den punkten. 

     Ibland ger Myra eleverna en skrivuppgift i anslutning till något de läst, som att skriva en 

kärleksnovell, när de läst en novell. Hon föreläser dessförinnan om hur en novell byggs upp, 

förklarar Myra. Genrer och andra litteraturvetenskapliga begrepp är andra ämnen som 

eleverna delges i föreläsningsform. Läsandet följer litteraturhistorien i så mån att de klassiker 

som eleverna erbjuds hör ihop med upplysningen, romantiken och realismen. Som exempel 

nämner Myra Robinson Crusoe och Candide i anslutning till upplysningen och Oliver Twist i 

samband med realismen.     
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      När de läst, ungefär, en bok var arrangerar hon ett boksamtal som hon kallar ”bokcafé” 

där eleverna sätter sig i små grupper på tre-fyra personer som diskuterar de böcker de läst, 

berättar Myra. Till dessa diskussioner har eleverna hjälp av sina loggböcker. På så sätt får 

eleverna del av fler böcker än de själva läst, samtidigt som de får inspiration att själv läsa 

böcker som de andra berättar om, tycker Myra. 

    Myra berättar att hon jobbar mycket. Hon slutar sent och engagerar sig fullständigt när hon 

är i skolan. Hon arbetar mer än de flesta och har arbetet som sin stora passion. Det tycker 

Myra att hon kan göra eftersom hon har vuxna barn. Hennes stora engagemang gör också att 

hon hela tiden vill lära sig mer och åker på kurser och konferenser när det erbjuds.  

     Myra visar mig och berättar engagerat om bokvagnen; på den har hon allt hon behöver på 

en lektion, så hon behöver sällan gå till sitt rum för att hämta något. Där finns läroböcker för 

ettorna, ordböcker och uppslagsbok, skrivmaterial för dem som ”glömt”. Överst i 

lektionsaktuella papper ligger en OH med kursmålen för svenska A och B, eftersom hon visar 

vilka kursmål varje lektion anknyter till. En låda för elevernas inlämningsuppgifter finns 

också i vagnen samt aktuella kompendier och arbetsinstruktioner när elever ”glömmer”. 

    Överst i vagnen, som är utformad som en liten bokhylla, finns romaner som eleverna lånar. 

Myra berättar att elever stannar henne i korridoren för att få låna böcker och en stor del av 

hennes ”skolpeng” har gått till bokinköp. Hon berättar hur hon har satsat på hårda omslag, 

inte pocketböcker, eftersom den lyxiga känslan, det grafiska intrycket och den större stilen gör 

läsningen lättare och mer lockande. Hon har 22 exemplar var av Robinson Crusoe, Oliver 

Twist, Ondskan av Jan Guillou, Pojken som kallades Det av Dave Pelzer och Populärmusik 

från Vittula. Hon har även några exemplar av Candide, Ängeln på sjunde trappsteget, samt en 

självhjälpsbok om hur man tar sig igenom svåra händelser, eftersom en del av hennes elever 

upplevt dödsfall och separationer i sina familjer på senaste tiden, berättar Myra. 

    En annan viktig grundsten i hennes litteraturundervisning anser Myra att lästimmen är. 

Lästimmen är uppskattad av eleverna, enligt Myra. De grupper som kan ta det ansvaret får 

låna ett mysigt rum som hör till Barn- och fritidsprogrammet. Myra visar mig rummet som är 

inrett med fåtöljer och allmänt läsarvänligt. Lästimmen använder hon också till att stödja 

elever som behöver extrahjälp, elever som ligger efter får jobba med det. Så när man läser är 

det som en belöning för att man håller inlämningstider och har gjort det man ska, menar hon. 

       Myra anser att det viktigaste är att läsningen blir lustfylld. Motivationen ser hon som sin 

huvuduppgift. En metod hon tycker fungerar är att eleverna först får se filmatiserade romaner 

och sedan erbjuds de att läsa böckerna. Hon berättar att det vanliga är att eleverna då föredrar 

romanen i bokform framför filmen. En del av dessa filmer får klasserna välja bland de videor 
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som finns på svenskinstitutionen. Myra vill vara inläst på filmerna och böckerna, men ibland 

väljer eleverna något hon inte tagit del av och då läser hon in sig på boken/filmen. Hon 

nämner inget om vilken slags läsning hon eftersträvar. Men hon önskar att eleverna ska lära 

sig att tycka om att läsa. Hon menar att det är en rikedom i livet som hon hoppas kunna ge 

eleverna. 

      Myra berättar att hon också är mycket inriktad på att ge sina yrkesklasser en gedigen, 

gammaldags litteraturvetenskaplig grundkurs, vilket också skolans lokala kursplan för 

svenska Bs baskurs fastslår. Hon menar att läsande ger en dimension i livet som behövs vad 

man än sysslar med. Här stöds hon av Fjord Jensen som menar att enbart en yrkesutbildning 

kommer att vara mer än otillräckligt i det framtida postmoderna samhället där fritiden 

kommer att få en långt större plats än den hade under 1900-talet (Fjord Jensen 1987: 50f). 

Däremot menar hon att yrkesklasser inte ska ha samma kurs som studieförberedande program 

i svenska. För detta anser hon sig ha stöd i styrdokumenten. Möjligen kan hon här mena den 

anpassning till klassens karaktärsämnen som finns nämnd i styrdokumenten. Hon håller i alla 

fall fast vid sin tolkning om en annorlunda kurs för yrkesprogrammen även när jag frågar 

henne om det en ytterligare gång. Hon berättar också att undervisningen måste ”styras upp” 

mer i dessa klasser än i andra grupper av elever. 

Teknikerna på Tallskolan 
Jag möter en liten klass bestående av 14 elever, två av dem är flickor, resten pojkar. Klassen 

är relativt tyst och eleverna arbetar under tystnad även när det är meningen att de ska samtala. 

Boksamtal blir ofta tungrodda, anser Myra, på grund av denna tystnad. Men några av eleverna 

berättar om läsupplevelser. Dessa elever kan en hel del om litteratur och de är också mest 

aktiva under boksamtal och andra diskussioner. Kanske påverkar det att, som Myra säger, 

klassen är mer prestationsinriktad än hennes övriga klasser, så endast de som känner sig 

kunniga är tillräckligt säkra för att våga yttra sig. 

     Teknikklassen verkar vara ganska heterogen då dessa läsande elever är mycket 

intresserade och en elev inte alls gör det han ska under lektionen, utan mest stör sina 

bänkkamrater som försöker jobba. Denna elev lämnar sedan inte heller in sin loggbok. Mellan 

dessa ytterligheter finns hela skalan av intressegrader representerade. Myra tycker att klassen 

är svår och frågar sig om det kanske beror på hennes attityd till dem. Hon är rädd att hennes 

attityd och förväntningar kanske ytterligare försämrar läget under lektionerna.  

    Myra ska nu introducera ett jultema, med två julnoveller av två kvinnliga svenska 

författare. En av författarna som ska behandlas under lektionen har de redan arbetat med och 
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läst en del texter av; Selma Lagerlöf. Stina Aronson har de aldrig stött på förut i skolan. 

Läraren dominerar samtalet i denna tysta klass, men då och då blänker det till och en 

diskussion kommer igång. Två av eleverna är mer aktiva än de andra, en pojke, Sam och en 

flicka, Ria. Första lektionen var intresset mestadels inriktat på frågan om Aronsons 

huvudperson bodde på landet eller i stan. Men Ria ser också att julaftonskvällen räddas av 

dem som alla ser ner på, när tattarna tänder elden i spisen och bjuder på mat. 

     Kanske uppmuntras den här läsningen av att Myra försöker få klassen att se hur olika 

flickan i Aronsons novell bor, jämfört med barnet i Lagerlöfs novell. Något som i och för sig 

kursplanens betygskriterier uppmanar till: ”Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de 

samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid.” 

(http://www3.skolverket.se/  2006) 

     Här blir dock resultatet att eleverna inte alls ser sambandet med hur olika den andra flickan 

bor. Herrgårdslivet tas upp mycket senare och sambandet blir nog svårt att förstå. 

Diskussionen om huruvida flickan bor i stan eller på landet gör också att tid tas från en mer 

reflekterande hållning.  Eftersom diskussionen fastnar i huruvida det finns hästar i stan eller 

inte, blir resultatet en ganska ytlig läsning av texten. Den blir efferent på ett vis som 

Rosenblatt varnar för. Stallfrågan för bort ifrån själva läsupplevelsen och fastnar i en perifer 

detalj eftersom man mer ser till hur annorlunda allt var förr i stället för att se hur 

allmänmänskliga drag kommer fram i texten (Rosenblatt 2002: 26). 

      I elevernas loggar kommer också detta med bondgård eller stad upp, så det har verkligen 

fastnat. Loggarna har alltså påverkats i efferent riktning av denna diskussion. I diskussionen 

blev till slut konsensus att det var en slags statarlänga på landet, fast de inte använde det ordet, 

som flickan bodde i. En pojke skriver i sin loggbok: ”De bor ute på en gård, tillsammans med 

många familjer. Däremot har novellens kristet influerade ”Den barmhärtige samariern”-tema 

med att de föraktade och oväntade blir de som räddar julen, undgått de flesta elever. Ria tar 

förstås upp den aspekten i sin loggbok, eftersom hon tog upp den saken i samtalet, men det är 

hon ganska ensam om. Ria skriver om ”Julaftonskväll”: 
Det är julaftonskväll och hennes mamma ligger i sängen. Hon är ensamen och hungrig när en 
tattare kommer in och vill låna spisen. 
 
Efter det får berättelsen ett nytt ljus. Matosen från grytorna, damerna som bjuder henne på mat. 
Mitt i allt det mörka är det tattarna som ger henne ett ljus. 
 
Det är intressant att se att det är dom som vi nervärderar som är de som skapar lycka (sic!). 
 

I raderna: ”Efter det får berättelsen ett nytt ljus. Matosen från grytorna, damerna som bjuder 

henne på mat. Mitt i allt det mörka är det tattarna som ger henne ett ljus.” anas en 
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känslomässig upplevelse av texten. Ria tyckte också att hon fick en inre bild av köket där 

novellen utspelar sig, när hon läste texten. Detta är vad Rosenblatt menar med estetisk 

läsning. Den sorts läsning som läraren, enligt Rosenblatt, ska uppmuntra. Bäst gör läraren det 

när denna inte stör eleven med beskäftiga frågeställningar, anser Rosenblatt (Rosenblatt 

2002:70). 

      Men lärarens uppgift stannar inte där utan eleven ska också tränas i kritisk reflektion över 

sina känslor. ”Om studentens uppsättning av attityder och idéer bygger på en alltför begränsad 

erfarenhetsgrund bör han få hjälp att vinna bredare och djupare insikter genom litteraturen 

själv.”(Rosenblatt 2002:92)  

     De två övriga elever, förutom Ria, som nuddar vid tanken på att de mest föraktade för in 

den sanna julkänslan i flickans dystra julafton, är Sam, som ju också var aktiv under 

lektionen, och Leo. Sam skriver om ”Julkväll”:  
 Det är inte mycket till julfirande, dom har ingen gran, likså inte grannarna heller, dom har ingen 

mat att laga och pappan har blivit tagen av polisen för blnd annat dråp, mamman ligger sjuk i 

sängen. Fast huvudpersonen får lite mat av zigenarna som kommer och lånar spisen av dom. Alla 

verkar vara medveten om att det är jul men dom har helt enkelt Inte råd att fira den (sic!). 

 

Den tredje elev, Leo, som tar upp detta tema i sin logg skriver om ”Julkväll”: 
Det som skiljer dessa två noveller är mest att den ena är lycklig, dom har en riktig jul med 

traditioner o.s.v. Den andra är med deprimerad eller sorgsen när dom inte har nått julfirande alls 

planerat. Nått dom har gemensamt är att julen är en tid för glädje och vänskap, inte fördomar och 

hat. Kan inte säga vilken jag gillar bäst för dem är båda bra men har två helt olika nivåer (sic!). 

 

Här ser man att eleven drar slutsatser kring sociala förhållanden och den demokratiska 

fostran, som litteraturläsningen kan leda till genom att öppna stängda världar för sin läsare, 

fungerat för denna elev (Rosenblatt 2002:154). Det som har engagerat flest elever i ”Julkväll”, 

om man utgår ifrån deras loggar, är fattigdomen, en typisk kommentar är denna, här 

formulerad av Sam: 
Familjesituationen 
 
Huvudpersonen är ett fosterbarn som bor i en sorts lägenhet ute på landet. Fostermamman är 
sängliggande och fosterpappan är våldsam och har strul med polisen. I berättelsen så fick man 
även veta att en av fosterbarnen just dött och det togs som att det var en vardaglig sak. 
 
Funderingar 
 
Personligen så är jag glad att jag inte är huvud personen, när man läser sånt här så blir man glad att 
man har all man har. Man kan inte förstå att det tom finns folk som fortfarande lever såhär (sic!). 
 

En annan pojke i klassen, Ola, reflekterar så här över ”Julkväll”: 
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 Familjesituationen är dålig, mamman kan ej ta hand om sin dotter. Det är nästan tvärt om, att 

dottern får ta hand om mamman. ”Pappan” sitter i fängelse och dottern har alltså ingen som tar 

hand om hon.  

     Mina funderingar efter att ha läst novellen är att det finns faktiskt folk där ute som har det 

likadant, än idag. Det finns även de som har det värre ställt, vi är väldigt tursamma som får ha det 

så bra, och borde inte klaga för småsaker (sic!). 

 

Ola visar här att han gripits av flickans fattiga julfirande och allmänt utsatta sociala situation. 

Han kopplar också novellens innehåll till hur barn kan ha det än i denna dag. Så även om 

samtalet drog åt det efferenta hållet kan man kanske se skymten av att ett av syftena med 

litteraturläsning, enligt Rosenblatt; nämligen att fostra ett demokratiskt och vidsynt sinnelag 

hos eleverna, uppnåtts. Ola reflekterar ju kring människors sociala förhållanden, både när 

novellen utspelar sig och i hans egen samtid: ”Den litterära upplevelsen kan faktiskt bilda 

själva kärnan i det slags bildningsprocess som krävs i en demokrati.”(Rosenblatt 2002:210).  

     När det gäller Fjord Jensens resonemang kring identitetsskapande i en föränderlig tid 

verkar eleverna identifiera sig med Lagerlöfs tryggt svenska julskildring. Denna jul räknas 

som en ”riktig jul”. Det framskymtar i loggarna att detta är en jul de skulle vilja fira. Den är 

också sinnebilden för hur en svensk jul ska vara, med en varm gemenskap i en stor familj. Det 

är en jul som dessa elever uppfattar som sitt ideal. 

      Kanske den föränderliga och globaliserade värld vi lever i skapar ett behov av lokal 

förankring och Lagerlöfs julskildring skapar en sådan känsla av igenkänning och eviga värden 

med en svensk nyans, medan Aronsons fattigskildring ligger långt ifrån deras verklighet. 

Temat med de främmande och föraktade som skapar julen upplevs inte som så trygg och 

hemtam som herrgårdsjulen på Mårbacka.  Sams logg är representativ för hur klassen skrivit 

om Lagerlöfs skildring av julfirandet och familjesituationen, även om han är den ende som 

funderat över vilken kristen inriktning som presenteras i ”Den heliga natten”: 
Familjesituationen 
 
Det verkar vara en älskande familj, i alla fall farmorn, familjen är religiös och jag skulle gissa 
protestanter så en trivsam familj. 
 
Funderingar 
 
Detta är en familj som jag tror jag skulle vilja bo med om jag levde på den tiden 
 

Ola skriver om julen i ”Den heliga natten”: ”Julfirandet verkar vara klassiskt för den tiden, 

folk reser till kyrkan för att se ottesången och ljusen.” En annan logg, skriven av klassens 

andra flicka, Mia, beskriver Lagerlöfs jul: ”De verkar som att denna familj har ett idylliskt 

julfirande och det verkar vara en perfekt familj med hela släkten.(sic!)” 
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      Fastän herrgårdsjulen knappast var det vanligaste sättet att fira jul på 1800-talet, uppfattar 

eleverna ändå Lagerlöfs skildring i ”Den heliga Natten” som en ”riktig” jul. Här ser jag ett 

exempel på hur litterära skildringar har skapat en bild av den klassiska julen, snarare än 

elevernas egna erfarenheter eller beroende på hur människor i verkligheten har firat julen. 

Istället för erfarenhet och kulturhistoriska fakta har litterära skildringar av Selma Lagerlöf, 

Astrid Lindgren och Ingmar Bergmans film Fanny och Alexander skapat bilden av den 

”riktiga” julen. 

     Fjord Jensens åsikt att en humanistisk bildning kan hjälpa människan att bygga en 

identitet, bekräftas alltså i detta faktum att en nations upplevelse av den riktiga julen i stort är 

en litterär konstruktion. ”De fire kompetencer danner hjørnene i den bygning, som fremover 

vil udgøre den humanistiske kompetence. De udtrykker, at humanistisk virksomhed på én 

gang udfoldes som specialiserade kompetenser, hvorigennem historisk teoretiske traditioner 

formidles ind i samtid og fremtid” (Fjord Jensen 1987: 56). 

       Den första lektionen avslutas med att klassen ser en video om Selma Lagerlöf, hämtad ur 

serien Nordens giganter som är producerad för skolbruk. Läraren uppmanar klassen att 

anteckna under filmens gång, men det gör ingen, fast de flesta intresserat följer med i filmen. 

     Båda boksamtalen avslutar läraren med ren ”upplevelseläsning”. Första boksamtalet 

avslutas med att Myra ber en elev läsa slutraderna i ”Julkväll”: ”Jag såg deras skuggor dra 

bort som sällsamma vingar över den kritade murkåpan.” Nu glimtar det till så här i slutet av 

samtalet, eleverna lyssnar uppmärksamt under högläsningen, så att det lugn som Aronsons ord 

uttrycker också förnims i klassrummet. 

    Vid andra lektionstillfället är intresset större och diskussionen flyter bättre. En del av 

eleverna har jobbat hemma helt frivilligt utan att Myra bett dem om det. Det är kanske en 

förklaring till engagemanget.  Kanske är inte gruppen så svår som Myra tycker ibland? Hon 

kanske har rätt i att hennes attityder och förväntningar styr lite hur lektionerna blir? Hon 

uppmärksammar att de läst hemma och berömmer dem och säger till mig högt i klassen hur 

stolt hon är över dem. Denna positiva början gör att samtalet kommer igång lättare än vid 

förra tillfället. 

      Här är det den mer estetiska diskussionen om vad ”den stora boken” i Aronsons ”Julkväll” 

kan tänkas syfta på, det ämne som engagerar mest. Det börjar med att en elev frågar om det 

handlar om en slags folkbokföring och Myra upprepar frågan till hela klassen.  Ria protesterar 

mot den konkreta tolkningen av ”den stora boken” och ett litet samtal utvecklar sig mellan 

Ria, Myra och den elev som frågade. Mia deltar också i samtalet eftersom hon funnit att detta 

var så viktigt för flickan i novellen. Mia skriver sedan i sin logg: ”Hon var hjärtängslig 
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eftersom alla sa att det blivit fel skrivet om henne i den stora boken:” Mia har fastnat för detta 

i novellen och här tolkar jag det som att hon fått en estetisk upplevelse och känner en liten del 

av den lilla flickans rädsla, ångest och utanförskap. 

     Även den avslutande diskussionen om änglarna i ”Den heliga natten” och barmhärtighet, 

fångar intresset. Den andra lektionen avslutas med ett samtal om Selma Lagerlöfs budskap om 

att vi ska hjälpa varandra och arbetet som dygd och emancipation. Ingen av lektionerna 

vänder frågor eller samtal specifikt mot elevernas egna liv. Möjligen kan man räkna samtalet 

om barmhärtigheten som låter oss se änglar som något som berör elevernas egen situation och 

deras eget ansvar, men i övrigt rör sig läsningen på ett ganska ytligt betraktande plan. Ola 

skriver i sin logg om ”Den heliga natten”: ”Detta är en fin saga som handlar om 

barmhärtighet, som är väldigt viktigt.” 

     Jag kan inte se att det bara beror på läraren, hon försöker hela tiden locka fram en känsla i 

läsningen och hon lyckas också ibland. Det är när hon läser högt, korta avsnitt av novellerna. 

Eleverna lyssnar mer engagerat än de talar. Kanske de lever så mycket i den ”göra-kultur” 

som Hammarbäck talar om att de bara kan uppleva en text när de inte själva behöver prestera. 

Men denna göra-kultur tar över så fort läraren, och inte texten, har ordet. Myras försök att få 

igång samtalet leder till att hon ställer efferenta frågor, antagligen för att det är relativt sett 

lättare att läsa efferent i klassrummet om klassen behöver ”luras” igång. Klassen försöker då 

hitta ”rätta svar” som ofta leder bort från reflektion över texterna. Snabba resultat och riktiga 

svar blir en reträtt från den estetiska, ”onyttiga”, läsningen som strider mot göra-kulturens 

regler. 

 
Läsloggar: Denna klass var först av alla klasser jag observerat med att lämna in sina 

loggböcker. De flesta har skrivit sammanhängande och reflekterande om novellerna, men en 

elev har inte skrivit något alls, två har inte lämnat in sina loggböcker och Bo har lämnat in 

sina stolpar som den färdiga reflektionen, med kommentarer som denna: 
 Stina Aronson 1892/Bortstött ensammen kvinna./ Make överläkare. 
Mycket om himmel/.”Feberboken” kärlekshistoria?/Använder skumma ord”arkaisk”547 
Ålderdomlig/Ödelandet är en ort i Svergie tornedalen/Tyst och lugnt 
 
Barnen ute och lekte/Mamma orka inte bry om sig men hon gör det tillslut fastän hon är sjuk./ 
Folket gjorde en brasa och rostade höns./Huvudpersonen är en liten flicka. 

 
Bo ligger på VG i vanliga fall, enligt läraren, så han har nog inte läst texten eller missförstått 

den mycket, för så här antecknar han om Lagerlöfs produktion, kanske har någon i hans 

bänkrad dikterat för honom? Vilket skulle förklara stavfel och fel på årtal i hans loggbok: ”En 

härgårdssägen 1899/Kejsaren av Portugallien 1914/Jerusalem 1-2 1901-1902/ 
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1911 nobelpriset i litteratur/Bodde i Palestina” 

      På lektionerna sitter han bredvid den elev som inte hänger med utan stör mycket. Möjligen 

påverkar det hans koncentration så att han inte riktigt förstått vad han läser. Han uppfattar 

exempelvis den mest signifikanta skillnaden mellan novellerna som att: ”Den stora skillnaden 

mellan berättelserna är att i Stinas följs en familjs julafton/LIV konstant/ Medans i Selmas så 

är huvudpersonen en mycket liten roll i berättelsen” 

     Den mest engagerade flickan, Ria, har också skrivit engagerat. Hennes funderingar rör sig 

mer kring ”Julkväll” än om ”Den heliga natten”: 
Jämförelse mellan 
”Den heliga natten” och ”Julkväll” 
 
Det finns många likheter mellan de två novellerna. Båda är skrivna i jag form och handlar om en 
liten flicka i juletid. Men två flickor med väldigt olika vardag 
 
I ”Julkväll” är det en ensam flicka, eller mamman är i rummet bredvid, men en själsligt ensam 
flicka. 
I ”den heliga natten” sitter flickan med sin farmor. Farmor berättar en julsaga och man känner 
gemenskap och trygghet. 
 
I båda novellerna finns den stora boken med. 
 
I ”julkväll” berättar flickan att granntanten tycker att det har blivit skrivet fel i stora boken om 
flickan. Men vad stora boken är kan tolkas på många sätt. Men jag ser det som att det på något sätt 
är Gud, det är något som är förutbestämt, historien och framtiden finns dokumenterade i 
evigheten. 
 
I ”Den heliga natten” berättar farmor om julsagan, om änglarna och Josef och Maria. Men i detta 
fallet är den stora boken bibeln. 
Men i ”Julnatt” är kanske den stora boken Guds bibel? 

 
 Trots att de fått noggranna och upprepade instruktioner av läraren om att skriva personligt, 

sammanhängande och reflekterande, har flera elever skrivit korta loggar med få personliga 

kommentarer. Lärarens stödord på tavlan har de uppfattat som ett slags frågor som ska 

besvaras var och en för sig. Ibland har de bara citerat texterna i kompendiet, men förutom 

dessa och den killen som bara skrev stolpar, tyder ändå loggarna på att några i klassen uppnått 

kursplanens mål om att: ”Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och 

kulturella faktorer som format texten (…)” och det ligger ju också i frågorna som de fått av 

Myra. Men när det gäller att reflektera ”(…) över textens giltighet för vår tid” är det bara 

tankarna om att det finns barn som har det lika fattigt idag som flickan i ”Julkväll” som tyder 

på att en sådan reflektion har skett. 

     Det Sam skriver när han jämför novellerna med varandra är det bara en variant av flera av 

pojkarnas slutsatser: 
Jämförelse av författarna 
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Man märker ju att Selma och Stina måste växt upp på olika sätt, Selma skildrar en trivsam jull 
medans Stina skildra i princip en mardröms jul, man måste nästan ha någon sorts ärfaren het om 
saken  om man skriver nått sådant. Jag föredrar Selmas jul men ändå var Stinas 
undervisande(sic!). 
 

 
Sam uppfattar alltså Aronsons text som en lärorik text, men knappast som en stor 

läsupplevelse. Annars ger loggarna prov på en något mer estetisk och reflekterande läsning än 

diskussionen i klassrummet, då tänker jag exempelvis på att flera elever känt med den lilla 

flickan i Aronsons ”Julkväll” och även dragit slutsatsen att människor har det likadant idag. 

När Mia fastnar för att flickan var ”hjärtängslig”, tror jag det kan bero på att hon känt lite av 

hennes ångest när hon läst. Ria, som skriver om hur ljuset kommer med de utstötta tattarna i 

flickans ensamma julafton, ser jag också som att hon fått en upplevelse av texten. Också 

Sams, Leos och Olas loggreflektioner kring de olika sätten att fira jul tycker jag vittnar om en 

bitvis självständig reflektion. 

      Men en helt och hållet estetisk läsning kan man inte utläsa ur loggarna, trots att de är mer 

reflekterande än samtalet, speciellt under den första lektionen. Kanske borde eleverna ha getts 

ett större mått av tid för enskild reflektion innan diskussionen startade? Myras drömrum, med 

läsvänlig omgivning, kunde ha kommit till pass. Eleverna skulle ha fått läsa i lugn och ro. 

      En sak som stöder mitt antagande om att läsning i en lugn och läsvänlig miljö från början, 

hade gjort boksamtalet mer reflekterande och läsningen mer estetisk, är att eleverna, efter att 

på egen hand ha läst på sin fritid, diskuterar mer engagerat och mindre efferent under lektion 

två. Om Myra hade haft sitt egna läsrum, där eleverna hade fått läsa novellerna i lugn och ro, 

antar jag att reflektionen hade kommit igång tidigare. När de fick läsa hemma i lugn och ro, 

släppte bevisligen en del prestationskrav och en transaktion mellan text och läsare tycktes ha 

skett i de flesta fall. 

          Grupparbetesformen verkar ha hämmat en del elever och lett läsningen åt Solveig 

Hammarbäcks, ”görande”-riktning, där man snabbt stökar undan uppgiften, istället för att 

tillåta sig att göra en egen reflektion (Hammarbäck 1988:147). Att komponera grupper är en 

grannlaga uppgift och här valde grupperna ut sig själva allt eftersom de satt i klassrummet. 

Om gruppsammansättningen blir fel, blir alla elever i gruppen lidande. Detta visar sig stämma 

också i denna klass. En pojkgrupp vågar inte läsa estetiskt alls, utan skämtar bort de 

allvarsamma texterna med lustiga ljudillustrationer. Även om det också är möjligt att tolka 

dessa läten som ett slags estetisk, upplevelseläsning. Denna grupp lämnade sedan bara in en 

enda logg, Bos, och den var mycket summarisk. Den var väl i det närmaste bara en 
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uppräkning av fakta (dessutom fel uppfattade). Ett praktexempel på hur ytlig en efferent 

skolläsning av skönlitteratur kan bli. 

Byggarna på Tallskolan 
 
Myra är klassföreståndare för denna klass. Deras andra klassföreståndare har hand om 

karaktärsämnet, han medverkar under denna lektion eftersom många elever kommer sällan till 

karaktärsämnet, men istället går desto flitigare på kärnämnet svenska, nu under deras sista 

läsår på gymnasiet. Klassen består av 14 killar. De känner varandra väl och de pratar gärna 

under lektionerna. Myra tycker om denna grupp som gärna läser romaner och diskuterar dem. 

I ettan var det arbetsamt att få ett lugnt arbetsklimat i klassen, men redan i tvåan tycker hon att 

klassen började fungera mycket bra tillsammans. 

     Några av eleverna läser fler romaner än det minimum på tre som de ska läsa under ett år på 

B-kursen. En av dem hinner med betydligt fler. Under vårterminen läste han åtta romaner. För 

detta verkar han beundras. Ingen tycker det är töntigt så det märks i alla fall, och han berättar 

stolt om sitt läsintresse inför hela gruppen. Fjord Jensen siar redan 1987 i Danmark:  
For første gang i historien vil humanistisk aestetisk virksomhed ikke være forbeholdt den elite, 
som den humanistiske almendannelse under de gamle universitetsforhold omfattede, men være 
bredt ud som vilkår for næsten alle (Fjord Jensen 1987: 60). 
 
 

Vad jag kan bedöma verkar eleverna se fram emot detta bokcafé när de ska bearbeta den 

senaste romanen de har läst. Alla har valt böckerna själva och dessa romaner ingår inte i 

någon gemensam läsning med anknytning till litteraturhistoriedelen av kursen. 

     Lektionsobservation. På grund av praktik har de inte så många svensklektioner, de läser 

B-kursen både höst- och vårtermin, alltså över fyra terminer, medan studieförberedande 

program läser B-kursen på tre terminer. Men under vårterminen läser de inte romaner, så 

denna termin ska de ha läst tre romaner. Denna lektion är svenskkursens sista innan jullovet 

och även det sista bokcaféet under deras gymnasietid. 

     Alla elever som är med på denna lektion har redan dykt upp när jag och läraren kommer 

till lektionen. Deras manlige klassföreståndare och karaktärsämneslärare är också där och 

väntar på oss med julfika: pepparkakor, julmust och stora konditoribullar med olika 

fyllningar. Han stannar lektionen ut. Jag träffade eleverna under vårterminens VFU och de 

hälsar alla glatt på mig. Stämningen är glad och den del av klassen som är där verkar trivas 

med varandra. Sedan vårterminen har en del av eleverna börjat frånvara en hel del och dessa 

är heller inte med på denna jullektion. Nu är sju av fjorton elever med. 
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      Myra inleder lektionen med att presentera bokcaféet och de frågeställningar hon delat ut 

på ett julrött papper: ”1. Presentera din författare och roman mycket kortfattat! 2. Dagens 

gemensamma diskussionsämnen: a) Centrala konflikter och konfliktlösningar b) Relationer 

och värdegrunden c) Mans- och kvinnoroller 3. Högläs någon scen som påverkat dig av någon 

anledning. På vilket sätt påverkades du? Varför?” Dessa frågor är bra exempel på 

frågeställningar som verkligen uppmuntrar till en estetisk läsning. 

      Hon lägger muntligen till ytterligare instruktioner om att presentera boken bara med två 

meningar var och de uppmanas att visa upp bokens omslag. Hon vill också att eleverna ska 

berätta om bokens fabel, genre och tiden när den skrevs. Här drar hon in en del efferenta 

litteraturteoretiska resonemang kring texten innan eleverna har hunnit förmedla sina känslor 

inför romanen, vilket ju helt strider mot Rosenblatts åsikter, samtidigt som även Rosenblatt 

tycker att läraren ska ”vidga ramarna” för läsningen med fakta kring perioden när verket 

tillkom som kan fördjupa läsningen (Rosenblatt 2002:102). 

      Därefter går ordet bordet runt och pojkarna presenterar, mycket, kortfattat sina romaner: 

Pojken som kallades det; som presenteras med att det är en pojke som har en traumatisk 

barndom, behandlas illa av sin mamma och får bo i källaren, av de två elever som båda läst 

just den boken. Eleverna presenterar inte boken tillsammans utan fyller i varandras 

redovisning spontant. Pojken som kallades det är klassens favoritbok, en av de närvarande 

eleverna läser allt som Dave Pelzer skriver. Dessa två elever är bland de sista i klassen om att 

läsa den. Rosenblatt menar att böcker kan ge stöd för den unge som avviker från det 

förväntade i sin omgivande kultur (Rosenblatt 2002:160). Här får dessa byggare fördjupa sig i 

en bok som först lästes av kvinnor i vårdyrken och elever på det ”mjukisstämplade” barn- och 

fritidsprogrammet. 

     Här ser jag en koppling också till Fjord Jensens resonemang kring identitetsskapande i en 

postmodern tid. Yrkesidentiteten förmår inte bära en människa genom livet. Vi måste ha en 

större erfarenhetsbank för att klara konjunktursvängningarna i det snabbt föränderliga 

postindustriella samhället. Det räcker inte att läsa ritningar för att bli en hel människa, bara för 

att man har ett, för tillfället, eftertraktat yrke. Här samlar byggarna på sig ett sådant kapital, en 

sådan allmänhumanistisk kompetens som bär över konjunktursvackorna, just genom 

skönlitteraturen och humaniora (Fjord Jensen 1987:54ff). 

      Nästa bok i raden har en helt annan karaktär: Lasermannen. Den beskrivs som en bok om 

en som inte är riktigt frisk och därför skjuter invandrare. Han är inte riktigt svensk, menar 

Birk som läst romanen. Som svar på Myras fråga om vilken tid det rör sig om i boken, svarar 
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Birk att han upplevde den som så krångligt skriven att han inte kunde förstå vilken tid den 

handlar om. Men ”Lasermannens” trasiga psyke hade han fått en tydlig bild av.  

   ”Lasermannen” kan sägas vara en person som inte lyckats få ihop den nya globaliserade 

postmoderna identiteten. Klassen beskriver honom senare som hemlös och jag upplever 

”Lasermannen” som ett exempel på hur splittrad en människa utan Fjord Jensens femte 

kompetens kan bli (Fjord Jensen 1987: 57). Även om eleverna naturligtvis inte använder 

sådana begrepp, beskriver de just svårigheten att finna en identitet i en mångkulturell värld i 

sitt samtal kring denna roman.  

     Nästa elev, Tommy, har läst Ondskan som han presenterar som en självbiografi om Jan 

Guillous barndom. Myra vill veta när den utspelar sig och han tror att det är 50-talet. Sedan 

visas Huckleberry Finn upp. Den romanen presenteras som en bok om en pojke som rymmer 

från sin alkoholiserade pappa och kommer till en snäll änka. Alfred, som presenterar den, 

svarar raskt att den utspelar sig på 1800-talet, när Myra frågar. Hans reflektion kring att 

Huckleberry söker en förälder får än så länge stå tillbaka för årtal och andra efferenta 

faktauppgifter; Myra påpekar också att vi som närvarar vid bokcaféet inte får glömma att det 

fanns slaveri under den tiden. 

      Den femte eleven, Mattis, har läst Vinterviken av Mats Wahl och han presenterar den som 

en bok om en arbetarkille som hittar en överklasstjej och de får båda problem i sin hemmiljö 

på grund av detta. Möten mellan samhällsklasser och nya roller i samhället är också en 

konsekvens av det postmoderna samhället där yrkesidentiteten inte längre räcker som en 

människas huvudsakliga självdefinition (Fjord Jensen 1987: 50f).  

      Därefter redovisas Oliver Twist; som är den enda bok som presenteras med 

författarnamnet: en bok av Charles Dickens, om en föräldralös gatpojke som hamnar i dåligt 

sällskap. Den sista eleven, Lasse, har läst Yxan om den 13-årige Brian som kraschar i norra 

Canada och ska överleva ensam i skogen. Lasse får genast reaktioner av Emil och Tommy 

som båda har läst den och tyckte den var bra.  

     När Myra frågar om gemensamma drag i böckerna och föreslår ingången att alla är pojkar, 

svarar Emil att alla böckerna handlar om hemlöshet på olika sätt. Och efter denna kommentar 

tar bokcaféet fart med en djupgående och intressant estetisk diskussion. Eleverna pratar om ett 

hem som en plats där man känner sig trygg och ingen av dessa romangestalter hade en sådan 

plats, tycker de. Ingen nämner äventyrsdelen i berättelserna, allt fokuseras kring känslor av 

övergivenhet och eventuella lyckliga slut där barnen finner föräldrar som bryr sig.  

     Myra säger en viktig sak, när Emil som nämnde hemlösheten, berättar om ”sin” bok, 

Pojken som kallades Det. Hon berättar då att hon själv aldrig läst hela boken för vid sidan 
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femtio gråter hon så mycket och hon orkar helt enkelt inte ta sig igenom den på grund av alla 

grymheter som Dave utsätts för. På så sätt visar hon dels att hon är den läsande lärare som 

Molloy efterlyser, dels att det är okej att reagera känslomässigt på en bok, att läsande 

framkallar känsloreaktioner (Molloy 2003:315). Kanske bidrar denna replik till att 

boksamtalet blir så givande. Myra flikar in en och annan faktareplik om Dickens 

indignationslitteratur, hennes höga ambitioner i litteraturundervisningen för denna klass 

förhindras alltså inte helt av detta intressanta samtal. Men samtalet störs inte av detta utan 

fortgår tills lektionen tar slut. 

     Efter lektionen är Myra och den manliga klassföreståndaren djupt berörda av den vändning 

samtalet tagit, Myra talar också om detta för eleverna innan de bryter upp. Hon tackar för att 

de öppnat hennes ögon för dessa böckers tema om hemlöshet som hon inte sett tidigare. 

Molloy borde också uppskatta denna lektionsavslutning eftersom hon menar att en lärare 

måste visa ett verkligt intresse för elevernas läsningar om eleverna ska uppfatta sin läsning 

som meningsfull (Molloy 2003:287). 

      Den andre klassföreståndaren berättar att mer än halva klassen kommer från splittrade 

hem. Under denna lektion tror jag mig ha upplevt det Rosenblatt talar om när hon menar att vi 

med litteraturens hjälp på ett ofarligt sätt kan pröva olika lösningar på personliga problem 

(Rosenblatt 2002:158). 

     Jag ser också hur dessa elever får möjligheten att genom litteraturen se sig själva och sitt 

liv i ett större sammanhang, de har här fått möjlighet till att utveckla sin allmänhumanistiska 

femte kompetens som Fjord Jensen talar om. Fjord Jensen nämner att: ”en forudsætning for, 

at den femte kompetence, der er et samlet udtryk for det moderne humanioras muligheder, 

kan tilvejebringes, er, at den får institutionelle betingelser for at udvikle sig.” (Fjord Jensen 

1987: 58).  I detta boksamtal ser jag hur gymnasieskolans skönlitterära samtal faktiskt kan bli 

en av dessa ”institutionelle betingelser” som krävs för att människor ska kunna utveckla sin 

femte kompetens. Rosenblatt understryker också lärarens uppgift att skapa ”ett förhållande 

mellan lärare och studenter som låter studenten reagera personligt och spontant på 

litteraturen.” (Rosenblatt 2002: 72). 

     Läsloggar: Denna klass lämnade aldrig in sina loggböcker innan de gick ut på sin sista 

praktikperiod innan examen, vilket naturligtvis påverkar denna undersökning negativt. Jag 

valde ändå att ta med klassen eftersom detta bekräftar Malmgrens observationer i 

verkstadsklassen hon studerade, att de visserligen var närvarande och till och med kunde 

uppskatta svensklektionerna, men de såg ingen kontinuitet mellan lektionerna och gjorde 
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följaktligen aldrig några hemläxor eller annat svenskarbete utanför lektionstid (Malmgren 

1994:87).  

    Dessa byggare stämmer förstås bara delvis in på hennes beskrivning av verkstadsklassens 

inställning till svenskämnet, eftersom de inte läser sina böcker enbart på lästimmen i skolan, 

men i mångt och mycket stämmer iakttagelsen också in på denna klass. Trots det engagerande 

samtalet, ”glömmer” de lämna in loggböckerna, fast det denna gång fanns en ytterligare 

motivering till varför de skulle in, nämligen min undersökning som de alla visade ett vänligt 

intresse för.  

     En sak till i Malmgrens undersökning stämmer in på denna frånvaro av loggböcker: 

skrivmotståndet. Om det har varit en kamp för en del av eleverna att börja förstå läsningens 

fröjder, har skrivandet aldrig brutit igenom jobbighetsbarriären. Läsmotståndet kan vara stort, 

men det är ett intet jämfört med skrivmotståndet i dessa klasser där man valt inriktning mot att 

få en så snabb och så oteoretisk utbildning, som möjligt (Malmgren 1994:76). 

 

Presentation av läraren på Fjällbjörksskolan 
 

Tyra på Fjällbjörksskolan har arbetat som lärare sedan hon kom till orten 1977. Först arbetade 

hon på högstadiet i fem år och sedan har hon arbetat på gymnasiet som lärare i spanska, 

svenska och historia. Men numera undervisar hon bara i språk. Hon är en erfaren lärare så hon 

håller också i personalutbildningar då och då. 

     På gymnasiet läste hon halvklassisk linje med mycket språk och redan under 

gymnasietiden började hon vikariera som lärare. Men hon ville egentligen bli 

utrikeskorrespondent. Dessa planer förändrades när hon fick barn och hon utbildade sig i 

stället till läkarsekreterare. När hon kom till sin nuvarande hemstad 1977 sökte hon arbete 

både på lasarettet och inom skolan. Hon fick båda jobben men eftersom skolan svarade först, 

började hon som högstadielärare. Under tiden hon arbetade på högstadiet gick hon sin 

lärarutbildning med ämnena spanska, svenska och historia. När hon tagit examen fick hon sin 

nuvarande tjänst på stadens gymnasieskola, berättar Tyra. 

     Hon delar ett stort arbetsrum, som också fungerar som materialrum för spanska och 

svenska filmer, med en lärarkollega. I rummet är ett ständigt spring av lärare som söker 

material och elever som vill ha hjälp eller låna telefonen. Det organiserade kaos som brukar 

råda i lärares arbetsrum gör det också här. Två datorer står i rummet och hyllmetrar med 

pärmar fulla av arbetsmaterial belamrar hyllorna. Under mitt besök tittar också en liten grupp 
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flickor från Tyras blivande svenska C-grupp in. Tyra och flickorna diskuterar lite om vad 

kursen, som startar om några veckor, ska innehålla. 

     Tyra ser som sin uppgift att ge eleverna verktyg för att förstå litteratur och språk på ett 

djupare plan än det man ser vid första ögonkastet. Dessutom vill hon förbereda eleverna för 

högskolestudier så grundligt som möjligt, därför försöker hon hålla sig informerad om 

universitetsvärlden. Hon intresserar sig mycket för språkhistoria och skönlitteratur, berättar 

hon. Dessa intressen styr henne till att lägga tyngdpunkten i sin undervisning där. 

     Hon använder gärna färdiga studiematerial i undervisningen. Litteraturorientering hänger 

med fortfarande.  Tyra använder också Läsarens guide: kursbok i litteratur och 

litteraturvetenskap av Pia Cederholm och Anders Danell, för att eleverna ska lära sig litterär 

analys. Ibland läser de helt fritt valda böcker och får göra en analys enligt bokens metod på 

den. Då har de valt allt från romaner till faktaböcker och halvdokumentära skildringar. Men 

klasserna läser också ibland samma bok i samband med litteraturhistorien eftersom 

diskussionerna blir mest intressanta när alla läst samma bok, tycker Tyra. 

      Hon borde vara ett typiskt offer för negativ och stelbent rutinisering, enligt Molloys 

definition av saken (Molloy 2003:35f). Men Tyra har tvärtom en ganska avslappnad syn på 

planering och lektionsgenomförande. Hon kör inte samma procedur i alla klasser år ut och år 

in. Eleverna har relativt mycket att säga till om när det gäller undervisningsupplägget, även 

om hon förstås kommer med förslag och planerar lektionerna, berättar hon. Men hon planerar 

inte långt i förväg och hon är inte alls främmande för att låta lektionen ta en annan riktning än 

den från början tänkta.  

     Vad jag kan se under mina besök på skolan ger hon eleverna stort inflytande på 

lektionsplaneringen. När jag börjar mina undersökningar har hon ännu inte börjat med kursen 

i svenska C. I stället för att göra samma sak som förra året funderar hon och samtalar med 

gruppen upprepade gånger, för att hitta en lektionsplanering som stämmer både med 

kursmålen och elevernas preferenser. 

     Att hon sedan kan gå in helt lugnt i klassrummet och på ett mycket diskret, men ändå 

tydligt, sätt leda lektionen, beror antagligen på att hon hunnit få rutin och en naturlig 

auktoritet under alla åren i yrket, detta utan att ha blivit rutiniserad i negativ bemärkelse. 

       Nu börjar klassen med modernismen och därför ska de få läsa och analysera Mörkrets 

hjärta av Joseph Conrad. Tyra valde den eftersom den fanns i klassuppsättning, samtidigt som 

den finns i filmversion som Apocalypse Now och dessutom tar den upp väsentliga 

frågeställningar om människovärde som stämmer med uppdraget i skolans värdegrund, anser 

hon. Molloy och Ulfgard menar att det är på detta sätt som en ”skolkanon” uppkommer, 
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genom att läraren hänvisas till de böcker som finns tillgängliga på skolan. Läraren är nödd 

och tvungen till att välja böcker som finns i tillräckligt stora uppsättningar. Alltså styrs 

lärarens och elevernas val av hur lärarkollegiet en gång i tiden har tyckt att 

litteraturundervisningen ska gestaltas (Molloy 2003:35f, Ulfgard 2002:340f). 

      Den krassa verkligheten var i detta fall ändå något som Tyra välkomnar eftersom hon ville 

ta upp något om människovärde och skolans värdegrund. Liksom Maria Ulfgard anser hon 

värdegrunden vara viktig att lyfta fram i litteraturstudierna. Mörkrets hjärta blev därför ett 

självklart val som även eleverna tyckte var intressant (kanske för att boken var så kort, de 

visar sig senare vilja stöka undan skolläsningen så fort som möjligt), inte bara en nödlösning. 

När dessutom en elev hade filmen Apocalypse Now, blev bokvalet fastställt av Tyra och 

klassen (Ulfgard 2002:342). 

      Ulfgard menar att skolkanon ibland kan stå i direkt motsatsställning till skolans 

värdegrund och att den därför borde utsättas för en mer kritisk prövning utifrån bland annat 

genus- och etniska perspektiv (Ulfgard 2002:341). Mörkrets hjärta tar upp rasism, men har 

också beskyllts för att vara rasistisk. Dessutom har den, liksom filmen, ett tveksamt 

genusperspektiv (Lagerkrantz 1987:82f). 

     Men romanen och filmen uppfattas av eleverna i denna klass som om den tydligt 

ifrågasätter kolonialismen. Det märks, då diskussionerna som elever och lärare håller kring 

romanen ständigt uppehåller sig kring frågor om människovärde och demokratiska 

värderingar. Dessutom är klassens flickor tuffa och ifrågasättande kring texternas 

kvinnoskildringar, vilket styr upp den könsmaktordning texterna förmedlar. Också om man 

vill följa Molloys uppmaning till att synliggöra samhällskonflikter var alltså denna roman och 

film ett fungerande val i just denna klass (Molloy 2003:294). 

      

Naturvetarna på Fjällbjörkskolan 
 
Klassen tar vänligt och intresserat emot mig och de flesta är i god tid i klassrummet. Så är det 

vid alla mina besök i klassen. Någon elev finns redan på plats när jag kliver in och när Tyra 

kommer och lektionen startar är i allmänhet alla där. Det råder en mogen och disciplinerad 

stämning i klassen, en iakttagelse som också Malmgren gör i sina undersökningar av 

gymnasiekulturer, så på det viset är detta en klass som stämmer med hennes undersökning 

gjord på en helt annan plats och mer än ett decennium tidigare (Malmgren 1994:169).  

    De flesta eleverna är födda på orten, men Fatima kommer från en storstad i Mellanöstern. 

Fördelningen mellan pojkar och flickor är betydligt jämnare än i de båda klasserna på 
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Tallskolan. Flickorna är visserligen i majoritet, men det är en knapp sådan. En sak som har 

förändrats sedan Malmgren skrev sin avhandling, då naturvetenskaplig linje vanligen var en 

pojkdominerad linje. Numera har alla studieförberedande program flickdominans. När 

Malmgren gjorde sin avhandling speglade urvalet av fyra pojkar och två flickor 

könsfördelningen i naturvetarklassen (Malmgren 1994:169). 

     Eleverna fick läsa Mörkrets hjärta hemma. Som introduktion till Conrads författarskap 

höll Tyra en föreläsning först, då klassen delades upp i grupper som sedan fick sig några 

frågor tilldelade. Frågorna är hämtade från ett förproducerat material ur Lärarbok 7 (se bil.1). 

Några exempel på frågor:   
1. I början av Mörkrets hjärta skildrar Joseph Conrad Themsenflodens mynning. Försök att beskriva 

den stämning som vilar över floden. Hur gör Conrad för att framkalla denna stämning? 

8. Det stora kontoret ligger i Bryssel. Men Conrad talar inte om Bryssel; i stället skriver han: ”Efter 

bara några timmar var jag framme i en stad som alltid kommer mig att tänka på en vitmenad grift.” 

Bryssel liknas alltså vid en vitmålad grav. Hur ska man förklara, att Conrad ersätter det geografiska 

namnet med ett helt annat namn? Vilken effekt får detta stilgrepp? 

 

Den första frågan börjar med en inbjudan till estetisk läsning, att eleven ska känna in 

stämningen i romanens inledning, men den följande uppmaningen att leta efter tekniken 

Conrad använt är en typiskt efferent fråga, där eleven uppmuntras till att leta svar i texten. 

Den andra exempelfrågan är mer ensidigt efferent då det är Conrads stilgrepp som ska 

analyseras. Dessa två frågor är representativa för de flesta av de 35 frågorna kring Mörkrets 

hjärta, men fråga 34 inbjuder till en reflektion kring kopplingarna till vår egen tid och 

människans eviga frågor som kan inbjuda till en estetisk reflektion:  
I ett brev till en god vän skriver Conrad efter det att boken Mörkrets hjärta var avslutad: 

”Människan är ett ont djur/---/. Brott är ett nödvändigt villkor för organiserad existens. Samhället 

är väsentligen brottsligt.” Stämmer Conrads beskrivning på samhället av idag?  

 

Tyra är en ganska tyst lärare. Hon dominerar inte talutrymmet i klassrummet och en del av 

eleverna diskuterar intensivt och engagerat sin läsupplevelse. Även en pojke, Isak, som 

anförtrodde mig, och senare Tyra, att han läst den ”trista” boken natten innan, har 

förvånansvärt många tankar och inlägg i samtalet om denna, som han menade, motbjudande 

roman. 

     En scen i boken diskuteras särskilt livligt. Det är den scen där en kongoles lämnats att 

ensam dö i en skogsdunge. En av de mest aktiva eleverna, Lina, berättar att den scenen 

påminner om en film hon sett, The Beach, där en grupp människor på en paradisisk tropisk 
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strand bär ut en kamrat som skadats av ett hajangrepp i djungeln. De inte kan njuta av den 

sköna miljön när de ser och hör hans lidande. Men när han väl är undanstuvad fortsätter de sin 

semester som om ingenting hade hänt. 

    Eleverna i naturklassen och Tyra håller med om att detta verkligen är en tydlig symbolisk 

bild för hur vi ofta behandlar varandra, människor emellan. Lidande som vi inte ser, inbillar vi 

oss inte finns. Här ser jag ett uttryck för hur litteraturläsningen öppnar ögonen för den egna 

bristen på solidaritet med svagare människor. På så sätt fungerar Mörkrets hjärta 

solidariserande. Texterna hjälper alltså eleverna att nå en större förståelse för utsatta 

människors situation. Fastän mannen i Kongos mörka 1800-tal befinner sig långt ifrån deras 

situation, får de genom Conrads text en möjlighet att se att också denne är en människa. De 

får också möjlighet att rannsaka sig själva och sitt handlande. När gömde jag undan någon för 

att slippa medlida (Jfr. Rosenblatt 2002:130, 141)? 

     Fjord Jensen tar upp den kompetens som den humanistiskt bildade människan bör besitta, 

den kompetens som innebär att kunna kommunicera och överbrygga klyftor mellan de olika 

delarna och grupperingarna i samhället. Denna kompetens stödjer också kommunikationen 

mellan olika nationer i den globaliserade värld vi lever i (Fjord Jensen 1987:53). Här tar 

boksamtalet en vändning som jag förmodar främjar denna kommunikativa kompetens- 

utveckling hos eleverna. De ser människan i den främmande och sitt eget ansvar i förhållande 

också till den person som befinner sig utom synhåll, till och med utanför TV-kamerornas 

sensationslystna sökare. 

    När naturvetarna sett Apocalypse Now får diskussionen kring romanen ytterligare en 

dimension. Eleverna är omskakade av den grymma filmen. De tycker överlag att den var värre 

att se än det var att läsa boken, som många upplevde som otäck nog. Speciellt scenen där en 

hel familj mördas eller skadskjuts när soldaterna genomsöker deras båt och en kvinna gömmer 

något i en korg. Efter massakern, som motsvarar romanens scen med ”pilgrimerna” som 

skjuter mot kongoleser på flodstranden utan någon orsak, upptäcker filmsoldaterna att det 

kvinnan dolde var en hundvalp.  

     Tyvärr saknar klassen elementära faktakunskaper kring Vietnam-kriget så diskussionen 

inleds med många faktafrågor kring det kriget som i detta fall är nödvändigt för förståelsen av 

filmen. Här skulle Molloys drömda svenskämne i samverkan med historieämnet ha fungerat 

bra. Eleverna hade då haft faktabakgrunden med sig från historieundervisningen och Tyra 

hade fått vara svensklärare och koncentrera klassens diskussion till mer djupgående 

frågeställningar om människovärde och värdighet i stället för frågor om Frankrikes 
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kolonialvälde i Indokina och hur kalla krigets terrorbalans drabbade den tredje världen 

(Molloy 2003:306). 

      En intressant iakttagelse är att Tyra under bok/filmsamtalen på många sätt påminner om 

Marlow när han berättar historien ombord på Nellie. Hon sitter stillsamt vid sidan av katedern 

och leder samtalet med ett lugn som påminner om Marlows Buddhaliknande gestalt. Hon är 

inte den som pratar allra mest i klassrummet. Eleverna deltar gärna i bokdiskussionen. Då och 

då vänder hon en fråga till två tystlåtna flickor, Fatima och Sanna, som ofta kommer med 

mycket kloka och utförliga resonemang, men aldrig utan att Tyra uppmanat dem till det. 

Resten av klassen är ”självgående”. 

     Ändå blir samtalet ofta efferent och det beror nog på diskussionsfrågornas karaktär. De är 

ofta traditionellt skolutformade med frågor kring symboler, berättargrepp och strukturer (se 

ovan, samt bil.1). Samtidigt menar Rosenblatt att den här sortens bakgrundsinformation också 

behövs för att ge den litterära upplevelsen ett bredare perspektiv och göra förståelsen för 

konstverket större (Rosenblatt 2002:103). 

     När jag sedan får läsa klassens loggar, eller rättare sagt, den del av klassen som lämnade in 

loggarna i rimligt god tid (inte heller dessa naturvetare är så disciplinerade som 

teknikerklassen där endast två elever struntar i loggskrivandet), blir jag överraskad av 

klassens reflektioner. Klassrumssamtalen verkar ha fungerat så som Rosenblatt menar att 

denna bakgrundsinformation kan göra i bästa fall. Men man bör alltså ha i åtanke att det 

antagligen är de mest motiverade elevernas loggar som jag har fått ta del av.  

      De frågor de har utgått ifrån i dessa texter är utformade av Tyra själv: 
Frågor till Apocalypse Now - Redux 
 
 

1 Vem är Marlowe? Hur uttrycker man/kommer det fram i filmen? 
 

2 Hur tar man upp/visas kolonialismen och imperialismen i filmen? 
 

3 Hur visas/symboliseras makt? 
 

4 Hur kommer det fram genom ljuset och ljudet i filmen? 
 

5 Skillnaden/r mellan bok och film. Vad t ex finns i boken men inte i filmen, vad har 
man lagt till i filmen? 

 
6 Språket i filmen är ca 80 år yngre, än i boken. Märks det och i så fall hur? 

 
7 Värderingarna påverkas också av tiden. Märks det i skillnader mellan boken och 

filmen när det gäller skildringen av ex. kongoleserna/vietnameserna och 
européerna? 
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När jag fick loggarna var jag tvungen att skriva till Tyra och fråga vilka frågor de utgått ifrån. 

Fast jag varit med på lektionen när hon delade ut ovanstående frågor, och hade dem i mitt 

material så gick det inte alls att utläsa det från texterna jag fick i min hand. Texterna var inte 

uppradade svar på frågor utan en sammanhängande text som inte först och främst svarade på 

frågorna, utan mest var just reflektioner kring upplevelsen av filmen och romanen, på det sätt 

som Myra uppmanade sina teknikelever att skriva, men så få av dem gjorde. 

      Reflektionerna förhöll sig mycket fria till frågeställningarna och de var samtliga personligt 

skrivna och mycket intressanta att läsa. Ingen hade ”förfallit” till att skriva ett rent referat. 

Maria Ulfgard upptäckte att fast svensklärare ogillar rena referat utan reflektion, så är dessa 

referat en guldgruva när man ska ta reda på hur ungdomarna verkligen läser skönlitteratur 

(Ulfgard 2002:107). 

     Jag har alltså inte fått reda på hur eleverna läst boken och inte heller filmen, i någon större 

utsträckning. Men jag har fått se vilka tankar som dessa både texter har väckt i dem. Detta 

beror nog på många faktorer. En av dem är naturligtvis att detta är elever som är vana vid att 

uttrycka sig i skrift. De hör till de elever som alltid passat väl in i skolan och har därför ett 

självförtroende i skolsituationen som gör dem friare gentemot frågeställningarna än den 

mindre skrivvana teknikklassen på Tallskolan (Jfr. Malmgren 1994:173f). 

     Många har tagit upp enbart filmen. De såg den efter romanläsningen och bilder är ju alltid 

lättare att ta till sig. Kanske hade de inte heller läst boken med samma engagemang som de 

såg filmen, om de alls läste boken. 

      En logg av en kille har inspirerats till att skriva om Vietnamkriget och USAs nesliga 

nederlag och militärstrategiska missar: ”De infödda stred med hjärta och för sitt land fast 

jänkarna brände och torterade dem. Men med storvansinnedrevs jänkarna längre och längre 

från seger om de änns varit nära (sic!).”  Här har hans estetiska läsupplevelse av denna text 

lett till att: ”Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella 

faktorer som format texten och över textens giltighet för vår tid.”  

     En annan kille läser bok och film mer psykologiskt och med fokus på de soldater som 

skadas av kriget: ”Väldigt många drabbas av posttraumatisk stress och många blir aldrig sig 

själva igen, vilket är förståligt(sic!) med tanke på deras upplevelser.”  

    Endast någon enstaka logg handlar om att jämföra filmen och boken, som ju var uppgiften 

som Tyra formulerat. En kille skriver om:”den lilla franska kolonin. Den tror jag i allara (sic!) 

högsta grad anspelar på Mörkrets hjärta och kolonialtiden.” Denna, att döma av 

klassrumssamtal och loggbok, duktiga kille har sett filmen och boken som en slags 

 36



intellektuell utmaning som går ut på att hitta scener som motsvarar varandra i bok och film. 

Även resten av loggen vittnar om detta slags efferenta läsning. 

     Vittnesbörd om litteraturens demokratiserande kraft saknas inte i dessa loggar. Rosenblatt 

skulle bli förtjust. Denna mening, ur en av flickornas texter, är typisk för loggarna: ”Det här 

med makt och grymhet är nog något vi aldrig kan komma ifrån. Vad vi däremot kan göra är 

att försöka bekämpa grymhet och arbeta för att makten blir så rättvist placerad som möjligt.” 

När man spårar en estetisk läsning är det ofta flickor som skrivit. De verkar överlag ha släppt 

mer på ”sakletandet” och hängivit sig åt sina känslor både när det läst boken och sett filmen. 

   Här en typisk flickloggformulering kring Mörkrets hjärta/Apocalyps Now : ”När Kurtz blev 

dödad av huvudpersonen var det som att alla på ön bröts ur en förtrollning, upplevde jag. Den 

dunkla stämningen försvann som och jag kände att det var nånting bra som hänt.” Hela denna 

flickas logg handlar om känslor och upplevelser, så hennes läsning är helt klart ”godkänd” av 

Rosenblatt.  En annan flicka skriver att hon upplever det fruktansvärt att tänka på grymheterna 

i boken och filmen, men även i verkligheten: ”Människorna föddes inte för att utplåna, förinta 

och utnyttja varandra på de fulaste sätten som finns”, skriver hon och hela hennes långa logg 

vittnar om stark upprördhet. Denna flicka kan nog också sägas ha blivit estetiskt berörd av 

verken. 

    Ett mönster som blir tydligt när jag sorterar loggarna efter efferent dominerade läsningar 

och ”estetiska” loggar, är att flera killar i klassen läst efferent i högre eller lägre grad, medan 

alla estetiskt orienterade loggar skrivits av flickor. Kanske spelar samhällets förväntningar på 

pojkar respektive flickor in här. Pojkar ska nå resultat. Pojkar ”får” läsa böcker om det rör sig 

om historiska faktaböcker och då helst om 1900-talets olika krig. 

     Detta bekräftas också av Malmgrens undersökning där pojkarna i naturvetarklassen 

genomgående är mycket målmedvetna och resultatinriktade, mer än klassens flickor 

(Malmgren 1994:169f, 295). För flickor är möjligheterna fler när det gäller att uppleva och 

uttrycka känslor. De har genomgående läst mer estetiskt och uttryckt sig i termer som ”jag 

känner”, ”jag upplever” och liknande formuleringar.  

     Det visar att läraren inte är ensam om att påverka elevernas läsning. Det skriver också 

Rosenblatt om i kapitlet ”Några grundläggande sociala föreställningar” där hon tar upp 

läsarens sociala och kulturella sammanhang som avgörande för hur transaktionen med den 

litterära texten gestaltar sig. Hon menar att medvetenheten om dessa sociokulturella faktorer 

hjälper läsaren att aktivt och medvetet utöva sin vilja och försöka påverka sin omgivning, kort 

sagt att använda sina demokratiska rättigheter till att förbättra samhället hon befinner sig i 

(Rosenblatt 2003:128). 
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Slutdiskussion 
Jämförelse mellan Fjällbjörksskolans elever och Tallskolans elever, samt 
deras respektive lärare 
 
Teknikerna på Tallskolan är den tystaste och timidaste klassen av de tre jag har mött. Med ena 

foten i den nyttoinriktade ”göra-kulturen” och den andra i den studieförberedande mer 

reflekterande kulturen, kanske skolsituationen blir mer otydlig (Jfr. Hammarbäck 1988: 147). 

Malmgren menar att den yrkesinriktade verkstadsklassen inte alls har någon uppfattning om 

svenskämnet, annat än som ett nödvändigt ont eller skönt avbrott i skolvardagen, medan 

naturvetarklassen är den klass som är mest målinriktad av dem hon följt och klassen har också 

den tydligaste uppfattningen om svenskämnet (Malmgren 1994: 291 & 294).  

    Teknikerna, som står mitt emellan de rent yrkesinriktade eleverna och de studieinriktade 

eleverna, hamnar därmed också mitt i konflikten mellan dessa olika gymnasiekulturer. De 

tillhör göra-kulturen i karaktärsämnen och de långa praktikperioderna på företag, medan de 

har en svenskundervisning anpassad för studieinriktade program trots att flera av klassens 

elever mer liknar de tvååriga linjernas elever i Malmgrens avhandling när det gäller socio-

kulturell socialisation och studiemotivation (Jfr. Malmgren 1994:294f & 297). 

     Eleverna i denna klass står mitt i den identitetskonflikt, som det postmoderna samhället 

ställer oss alla inför, i högre grad än de mer yrkesinriktade eleverna på byggprogrammet och i 

naturvetarklassen med sin högprestigestatus. Detta på grund av teknikprogrammets 

ambivalenta karaktär av mellanting mellan studie- och yrkesförberedande program. Därför 

behöver de utveckla sin femte allmänhumanistiska kompetens i motsvarande grad. Något som 

byggklassen visar vissa tecken på att vara i färd med vid sitt bokcafé (Jfr. Fjord Jensen 

1987:47 ff). 

    Kanske attraherar teknikprogrammet också elever som är lite ambivalenta inför sin 

studieinriktning och framtida yrkesverksamhet. Det kan i så fall också vara en förklaring till 

klassens heterogena karaktär och därmed svårigheten att få ett boksamtal att lyfta. På samma 

sätt påverkar deras relativa ovana vid att fritt uttrycka sig i skrift deras, i jämförelse med 

naturvetarnas, kortfattade och fragmentariska loggar. Även Myras attityd till klassen, som får 

henne att styra samtalen och loggarna hårdare än Tyra gör, påverkar säkert resultatet (Jfr. 

Malmgren 1994:76 & 291 ff).  
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     Myra planerar lektionerna relativt detaljerat, långt i förväg och hon har en makalös ordning 

på allt. Detta spar tid till att göra eget material som hon tycker är mycket intressant. Detta gör 

också att lektionerna styrs ganska hårt av henne, vilket märktes tydligast i teknikklassen. I 

bokcaféet med byggklassen blev det däremot eleverna som tog initiativ, och tilläts göra det, 

vilket styrde samtalet åt ett annat håll än Myras planering. 

     Läraren Myras intensiva och entusiastiska lärarstil verkar passa bättre i den mer homogena 

byggklassen, där dessutom bara en del av klassen är närvarande vid bokcaféet. Man kan 

förmoda, och det menade också Myra, att den del av klassen som sällan missar 

svensktimmarna också är extra intresserad av ämnet. Det är också den klass där Myra är 

klassföreståndare och det går inte att ta miste på den varma attityd hon har gentemot eleverna. 

En attityd som besvaras med en liknande värme från elevernas sida. 

    Hon säger själv att hennes attityd till teknikklassen är helt annorlunda. Hon trivs inte på 

samma sätt med dem. Detta ledde till en avslappnad stämning med byggarna kring runda 

bordet, vilken, tillsammans med diskussionsfrågorna, inbjöd till en estetiskt inriktad läsning. 

De tysta teknikerna däremot, blev uppmuntrade till en efferent läsning av Myras försök att få 

igång ett samtal och punkterna hon ställde upp för att initiera reflektioner kring texterna. 

       Trots den ordning och struktur som präglar det Myra gör, verkar hon inte ha lika klart för 

sig vilken ämneskonstruktion hon har valt för svenskämnet. Hon vacklar mellan ”svenska som 

ett färdighetsämne”, enligt Lars-Göran Malmgrens definition, där eleverna ska fostras och 

motiveras till att utveckla ett språk som fungerar i yrkeslivet och det Lars-Göran Malmgren 

benämner ”svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne”. Men det finns även drag av 

”svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne” i Myras retorik. Antagligen har hon inte 

definierat för sig själv vilken ämneskonstruktion hon eftersträvar. Hennes ordning och strikta 

planering ger henne frihet att gå på känsla, menar hon och kanske uppfattar hon en fastlagd 

ämneskonstruktion som hämmande (Thavenius 1999:18f). 

      Myras största tillgång som svensklärare är hennes glödande passion för ämnet som smittar 

av sig på mottagliga elever. Boksamtalet med byggarna berikades av hennes egen tydliga 

entusiasm och hennes känslomässiga engagemang. När hon erkände att hon inte orkat läsa 

Pojken som kallades Det, gjorde hon en stor insats för elevernas egen läsupplevelse, tror jag. 

Även att hon tackade dem för de nya insikter hon fått under samtalet, tror jag är viktigt för 

elevernas självkänsla och läslust. 

     Tyra är på många sätt Myras motsats. En lång lärargärning har gett henne en mycket 

avslappnad hållning till upplägget på lektionerna. Hon gör inga långa, hårt styrda, planeringar, 

utan låter eleverna påverka allt eftersom. Hennes svenskämneskonstruktion lutar åt ”svenska 
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som erfarenhetspedagogiskt ämne” i praktiken, eftersom eleverna påverkar kursens 

utformning i relativt hög grad, medan hennes retorik visar på en klar inriktning mot ”svenska 

som litteraturhistoriskt bildningsämne”.  

     Även Tyras lärarstil skiljer sig mycket från Myras. Tyra sitter stilla, medan Myra går runt i 

klassrummet. Myra dominerar samtalet, medan Tyra talar ganska lite och låter eleverna sköta 

större delen av samtalet. Eleverna i Tyras naturvetarklass tar också vara på den möjligheten 

och samtalar villigt. Teknikerna i Tallskolan, var däremot en ganska tyst klass som inte talade 

”oprovocerat”. Kanske hade boksamtalet inte alls blivit av utan en lärare som Myra, vilken 

fungerar som en pådrivande kraft. 

     Tyras lugn kanske också ger eleverna mer utrymme för reflektion. Trots att Tyras retorik 

inte alls är så inriktad på elevens läsupplevelse, utan mer på att eleven ska förberedas för 

akademiska studier, är hennes praktik mer uppmuntrande för en estetisk läsning, att döma av 

läsloggarna jag fått ta del av. Det kan vara en anledning till att loggarna är genomgående 

mycket längre än teknikernas.  

    En annan anledning är förstås att naturvetare överlag är mer studiemotiverade och mer vana 

vid den skriftspråkskultur som Adrian menar att hennes verkstadskillar inte alls var inskolade 

i (Adrian 1997:116). Malmgrens undersökning av gymnasiekulturer bekräftar också att det 

finns ett utbrett läs-och skrivmotstånd i de yrkesförberedande pojkklasserna, ett motstånd som 

inte verkar existera i naturvetarklasser (Malmgren 1994:173). 

      I denna klass har de också haft två och ett halvt år på sig att utveckla en allmän-

humanistisk kompetens enligt Fjord Jensens definition, vilket visar sig, precis som Fjord 

Jensen menar, vara ett gott verktyg för självständiga ställningstaganden och identitetssökande. 

Denna reflekterande hållning visar åtminstone de loggar jag fått ta del av, med reservation för 

att dessa loggar var de som först kom in och därför kan anses representera den mer ambitiösa 

delen av klassen. Dessa elever kan dessutom anses tillhöra den blivande välutbildade elit som 

blir det postmoderna samhällets vinnare, åtminstone betraktas de på detta sätt och attityder, 

har vi ju sett, påverkar en elevs prestationer (Jfr. Fjord Jensen 1987:50ff).  

     Tyras tydligaste egenskap som lärare är hennes tillbakalutade attityd där hon låter eleverna 

fundera själva i hög grad, trots styrande frågor. Tyra verkar lita på elevernas förmåga. Denna 

attityd gör också att eleverna har ett förhållandevis stort inflytande över sina svensklektioner. 

Hon är en erfaren lärare med stor rutin utan att för den skull ha blivit rutiniserad i Molloys 

negativa bemärkelse (Molloy 2003:35f). Här uppfattar jag Tyras lärarstil som ett 

efterföljansvärt exempel. 
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     Fastän Tyra använder sig av förproducerat litteraturanalyserande material, till skillnad från 

Myra, och även säger saker som att ”eleverna ska förstå vilka svar hon vill ha”, läser inte 

hennes elever mer efferent än Myras. Tvärtom har Tyra elever som verkligen reflekterar 

självständigt över sina läsupplevelser, vilket visar att läraren naturligtvis påverkar läsandet, 

men det är svårt att bortse från fakta som att elevers sociokulturella villkor spelar en stor roll 

för hur man läser en skönlitterär text.  

     Flickan från en miljonstad i Mellanöstern läser inte alls på samma sätt som renskötarsonen 

från den lilla fjällnära byn, fast de går i samma klass. Eleverna i de olika klasserna har också 

olika hemförhållanden. Naturvetarna på Fjällbjörksskolan har i större utsträckning än eleverna 

på Tallskolan föräldrar som av olika skäl är positiva till högre utbildning. Orten har också en 

annan bildningstradition än det samhälle där Tallskolans ligger. I Malmgrens avhandling 

kommer hon fram till att hemförhållanden betyder mycket för hur eleverna upplever 

skolsituationen genom att eleverna i mångt och mycket reproducerar den sociokulturella 

verklighet de vuxit upp i (Malmgren 1994:297ff). 

     En annan faktor som också påverkar läsandet minst lika mycket som lärarens attityd, är att 

elevernas fritidsintressen inte enbart består av litteraturläsning. Skolläsningen stökar man 

undan så snabbt som möjligt, helst natten innan boken ska diskuteras. Tydligast var denna 

inställning till litteraturläsningen hos naturvetarna och minst tydlig var den hos byggarna i 

denna undersökning. 

      Kön, samhällsklass, etnicitet, framtidsutsikter och fritidsintressen styr alltså mest av allt 

hur elever upplever olika slags skönlitterära texter, ett faktum som även Rosenblatt 

understryker i Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (Rosenblatt 2002:73-93). 

Lärarnas uppgift blir då, för att tala med Fjord Jensen, att skapa möjligheter för ”humanistiske 

uddannelser” i detta fall ”almenuddannelserna på gymnasialt niveau”. Rosenblatt menar att 

lärarens uppdrag är att skapa ”en miljö för spontanitet” som kan uppmuntra en estetisk och 

reflekterande hållning till skönlitteraturen (Rosenblatt 2002:59-72).       

Tre förebilder igen 
 
Min viktigaste teoretiska utgångspunkt för denna undersökning är Rosenblatts klassiska 

Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa (2002). Jag tillhör de många 

svensklärare som vill ge eleverna estetiska läsupplevelser och i hennes bok finns många 

ovärderliga tankar och tips om hur man ska främja en sådan läsning. 

    Mina studieobjekt, lärarna Myra och Tyra, har kanske inte läst Rosenblatt, men de har båda 

en stark vilja att göra sina elever till läsare. Medan Myra fokuserar på att få elever att över 
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huvud taget läsa böcker, har Tyra fokus inställt på att få eleverna att läsa på ett akademiskt 

analyserande sätt. De kan knappast kallas för genomsnittliga lärare. Detta är en svaghet i min 

undersökning. Dessa lärare valde nämligen ut sig själva som informanter. Gör man en 

kvalitativ undersökning där man inte har möjlighet att själv ”plocka ut frivilliga” på militärt 

maner, blir det lärare med ett större intresse för yrket än andra, som ställer upp. 

      Varken Myra eller Tyra är helt och hållet den ideala läraren enligt Molloy eller 

Rosenblatt, men Myra fick ett brev från en avgångselev i en industriklass som tackade henne 

för tre underbara år av utvecklande studier! Byggarna, som inte lämnade in en enda loggbok, 

har ändå läst och satt in texterna i sitt livs sammanhang. De verkar alla ha en positiv 

inställning till litteraturläsande, och redan där är mycket vunnet. 

      De mestadels efferent läsande teknikerna fick sig till livs två variationer på temat 

julmysteriet, där det stora i det lilla, betydelselösa och föraktade avslöjades. När några elever 

på egen hand valde att läsa hemma i teknikklassen uppmärksammade Myra att de läst hemma 

och berömmer dem och säger till mig högt i klassen hur stolt hon är över dem. Lektion två blir 

också ett bättre samtal, kanske hjälper denna uppmuntrande replik, som avslöjar en positiv 

attityd till eleverna, till att skapa ett gott samtalsklimat? 

     Tyras elever har fått reflektera över makten och mänskligheten och har kommit fram till 

saker i sina loggar som jag tolkar som att läsningen lockat fram ett demokratiskt sinnelag hos 

dem, precis som Rosenblatt menar att litteraturläsningen ska fungera. Därför tycker jag att det 

varit mycket inspirerande och uppmuntrande att följa dessa erfarna svensklärares 

litteraturundervisning. Jag tror att varje blivande och aktiv svensklärare kan få ut något av att 

studera Myras och Tyras praktik. 

      När jag nu kritiskt granskat mina två lärarförebilder har turen kommit till en kritisk 

läsning av min litteraturteoretiska guru, Louise M. Rosenblatt; hon är en ledstjärna för mig 

och många andra i modersmålsläraryrket. Men jag kan inte hålla med om att det Rosenblatt 

benämner efferent läsning är helt och hållet av ondo. Att läsa på ett litteraturvetenskapligt sätt 

kan på många sätt vara ett utmärkt redskap i skolan för att lära sig berättarteknik, stilnivåer 

och penetrera de tankeströmningar som påverkat olika epokers litterära stilar och moden.  

      Dessa epokers idéströmningar kan i sin tur uppmuntra till en demokratisk utveckling av 

elevens tänkande, precis som det estetiska reflekterandet över texten kan göra. Många elever 

upplever också litteraturvetenskaplig läsning som så intressant att läslusten kan väckas även 

genom efferent läsning. Att jag här uppehållit mig kring frågan hur man stödjer en estetisk 

läsning i skolan beror helt enkelt på att jag upplever det som svårare att uppmuntra estetisk 
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läsning från lärarhåll, medan efferent läsning är jämförelsevis lätt att åstadkomma i 

klassrummet. 

       Min egen inställning till efferent respektive estetisk läsning är att idealet är när de 

olika sätten att läsa får komplettera varandra. När den estetiska läsupplevelsen kan få 

fördjupas och förklaras av en litterär analys behöver inte efferent läsning leda bort ifrån 

texten, utan kan tvärtom leda in i verket, men från en ny ingång. Fråga 1 i Tyras 

frågekompendium till Mörkrets hjärta är en fråga som jag tycker kombinerar ett 

estetiskt förhållningssätt med en god efferent ingång på detta fruktbara sätt: ”I början av 

Mörkrets hjärta skildrar Joseph Conrad Themsenflodens mynning. Försök att beskriva 

den stämning som vilar över floden. Hur gör Conrad för att framkalla denna stämning?” 

       Vidare kan Rosenblatt ibland synas väl optimistisk vad det gäller litteraturläsningens 

förmåga att skapa demokratiska människor. Hon bortser delvis från att bokläsandet i sig inte 

är enbart gott. Vad och hur man läser spelar en stor roll, och det behandlar hon ingående. Men 

att skönlitteraturläsande är den enda vägen och att det alltid fungerar som hon tänker sig, kan 

jag inte hålla med om. 

      Jag belyser denna min kritik av hennes teori med ett citat från en logg skriven av en flicka 

i naturvetarklassen i Fjällbjörksskolan: ”Även om Kurtz hade mycket kunskap (han läser 

mycket böcker) räckte det inte för att han skulle bli en bra ledare.” Jag vill mena att bara för 

att man läser skönlitteratur blir man inte automatiskt en demokratisk människa. Rätt använd 

tror jag dock, precis som Rosenblatt, att skönlitteraturläsningen i skolan kan bidra till att 

eleverna får den förståelse för andra människor som är en förutsättning för att kunna vara med 

och bygga ett demokratiskt samhälle där alla får vara med efter sina förutsättningar. 

      Jag avslutar därför med ett citat från samma flicka i naturvetarklassen på Fjällbjörksskolan 

som väl bekräftar Rosenblatts tes att reflekterande, estetisk läsning kan främja en förståelse 

som leder till ett demokratiskt sinnelag. Hennes tankar förklarar vad jag tror att Fjord Jensen 

menar med den ”femte kompetensen”. Samtidigt förtydligar citatet lärarens uppdrag att främja 

elevernas förståelse av vad de läser. Citatet sammanfattar också min syn på bildning och 

kunskap och därför får denna elevs avslutande loggreflektion bli avslutningen även på denna 

undersökning: 
Avslutningsvis vill jag bara säga att man kanske borde ändra på det gamla ordspråket ”Kunskap är 
makt”, det borde i stället vara ”Kunskap och förståelse är makt”, för om man inte visar förståelse 
för att saker runt om i världen inte alltid är som man är van vid kan man nog aldrig lära sig dem 
ordentligt. Om man t.ex. kan väldigt mycket om människor i ett visst land, men ändå inte vill visa 
någon förståelse för att de gör saker på ett annorlunda sätt kommer man aldrig att lära sig hur 
dessa människor är på djupet. 
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