
 

 

 

Magisteruppsats 

Det allmänmänskligas 
betydelse för litteratur-
undervisning i GY 2011 
- världslitteratur och narrativ kompetens som 
ämnesdidaktiska strategier 
 

Författare: Isak Ekroth 
Handlerare: Piia Posti 
Examinator: Peter Forsgren 
Termin: VT14 
Ämne: Litteraturvetenskap 
Nivå: Magister 
Kurskod:  4LI01E 



  
 

i 
 

Abstract 
This essay examines the specific uses of literature and the implications of the expression 
det allmänmänskliga (what is common to all mankind) emphasized in the subject of 
Swedish in the curriculum for the Swedish upper secondary school, GY 2011. Using 
discourse analysis as a method, this essay shows that the phrase det allmänmänskliga 
suggests teaching literature as a way to emphasize universal experiences over time and 
place, thus revealing an implication of the nineteenth-century idea of World Literature. 
Furthermore, this essay shows that the challenges inherent in the phrase det 
allmänmänskliga, and its implications for World Literature, require new didactic 
strategies and approaches to designing courses and teaching literature.  

In relation to this, the essay examines theories that focus on approaches to teaching 
World Literature and the uses of narration as a means to understand and emphasize the 
specifics of World Literature and the universal experiences.  

The final part of this essay examines the recent use of the concept of narrativ 
kompetens (narrative competence) emphasizing interaction and key elements of the 
reading experience as a specific way to understand and approach fiction. This essay 
concludes that the inherent benefits of narrativ kompetens combined with approaches to 
teaching World Literature, seem to offer great possibilities fulfilling the obligations and 
the specific uses of literature suggested in the curriculum for the Swedish upper 
secondary school. 
 
Nyckelord 
Litteraturdidaktik, narrativ kompetens, världslitteratur, diskursanalys, GY 2011, Pizer, 
Damrosch, Lundström, Olin-Scheller 
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1. Inledning 
Många politiska och vetenskapliga förändringsvindar har under de senaste 50 åren blåst 

genom den svenska skolans korridorer och har på både djupet och ytan förändrat lärares 

och elevers förutsättningar att utveckla de färdigheter och den kunskap som för stunden 

aktualiserats inom svenskämnet. Tyvärr har sällan förändringsvindarna hunnit mojna 

innan nästa tagit vid. På detta, eller kanske på grund av detta, tillkommer regelbundna 

och alarmerande undersökningar och rapporter om försämrade färdigheter och 

kunskaper hos eleverna i den svenska skolan.  

 Den senaste PISA-studien visade bland annat att svenska elever har sämre 

läsförståelse än vad som uppmätts sedan den första studien gjordes år 2000.1 

Undersökningar som dessa skapar givetvis, både inom och utanför skolan, oro och ett 

skriande behov av nya idéer om hur man ska åtgärda den nedåtgående trenden. Man vill 

gärna hitta svar som kan innebära snabba och effektiva åtgärder. I denna iver att styra 

upp situationen och rikta insatser likställer man tyvärr ofta statistiska samband med 

orsakssamband. Man lyckas således inte alltid komma åt roten till problemen och 

relevant didaktisk forskning har dessutom svårt att ta sig in i klassrummen. Detta 

innebär att den svenska skolan, trots omfattande yttre förändringar, i flera avseenden 

fortsätter att arbeta utifrån strategier som inte i någon nämnvärd utsträckning lyckats 

förbättra elevernas färdigheter.  

 För svenskämnet har detta bland annat inneburit att den didaktiska forskningen 

kring mötet med litteratur i undervisning resulterat i flertalet rön om utveckling av bland 

annat litterära kompetenser, lässtrategier och läsarter. Den gemensamma nämnaren 

tycks vara läsförståelse och läsförmåga, det vill säga att hos eleverna utveckla förmåga 

att läsa, analysera och dra slutsatser, men syftet med läsförmågan är också, som det 

uttrycks i GY 2011, att elevens läsning ska ställas i relation till det allmänmänskliga i 

tid och rum samt skapa betingelser för att ”lära känna sin omvärld, sina medmänniskor 

och sig själv” 2. 

 Begreppet allmänmänsklighet ställer nya krav på svenskämnets 

litteraturundervisning, både vad gäller innehåll och syfte, och behovet av forskning 

kring denna ämnesdidaktiska utmaning är stort. Stort är också behovet av att den 

didaktiska forskning som bedrivs faktiskt når ut till klassrummen.  

 
                                                
1 PISA 2012, 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, Stockholm 2012. 
2 Gy 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.  
Stockholm 2011. 
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2. Syfte, metod och teoretisk utgångspunkt!

Detta är en ämnesdidaktisk studie som avser att analysera och tolka några av de nya 

begrepp och uppmaningar som svenskämnet är ålagt att förhålla sig till i GY 2011.  Till 

dessa hör bland annat det allmänmänskliga och litteraturen som källa till självinsikt och 

förståelse för andra människors erfarenheter, tankar och livsvillkor. 3 Denna studie ska 

också, med utgångspunkt i begreppet det allmänmänskliga, peka på några för 

svenskämnet ämnesdidaktiska utmaningar och möjligheter och därmed skapa bättre 

förståelse för svenskämnets och litteraturundervisningens huvudsakliga uppdrag i GY 

2011.  

 Inledningsvis görs en bakgrundsanalys där svenskämnets utvecklingsprocesser och 

den förändrade synen på litteraturens roll, via de skolreformer som genomförts de 

senaste 50 åren, synliggörs. Detta skapar en fond mot vilken innebörden av den 

uppmaning som framträder angående litteraturens roll i GY 2011 blir tydligare. Genom 

att vidare göra en diskursanalys av idag gällande ämnesplan för svenskämnet i GY 

2011, ämnar uppsatsen besvara frågor om innebörden av det för svenskämnet 

återkommande begreppet det allmänmänskliga och dess konsekvenser för 

litteraturundervisning och det arbete med texturval som svenskämnet måste hantera.  

 Tolkning och precisering av begrepp i styrdokumenten för GY 2011 kommer 

således att genomföras utifrån en diskursanalytisk utgångspunkt, vilken av Winther 

Jørgensen och Philips beskrivits som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.4 

Grund för den analys som görs i denna uppsats är att styrdokument påverkas av 

historiska och språkliga strukturer, vilka också förändras i takt med den påverkan som 

sker utifrån. Således innebär diskursanalysen ett sätt att synliggöra och studera 

relationen mellan språkliga utsagor i styrdokument, men också förverkligandet av dessa 

och den växelverkan som sker.5 Skolvärldens styrdokument består av utsagor och 

begrepp som ska fungera som absoluta uppmaningar att förhålla sig till och att utföra ett 

specifikt uppdrag utifrån, vilket får konsekvenser för litteraturundervisning i 

svenskämnet. Språket i styrdokument formar verkligheten och verkligheten, i form av 

bland annat struktur, utbildning, samlad erfarenhet och normer i skolvärlden, är något 

man närmar sig styrdokument via. Tyngdpunkt och användande av diskursanalys som 

metod ligger i huvudsak på att avtäcka ett för ämnet svenska nyintroducerat begrepp, 

                                                
3"Gy 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Stockholm 2011."
4"Louise Phillips och Marianne Winther Jørgensen, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000, s. 7."
5"Phillips och Winther Jørgensen, s. 15-16."
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det allmänmänskliga, och ämnesplanens betoning av litteratur som källa till självinsikt 

och att utveckla förståelse av andra människors erfarenheter, tankar och livsvillkor.  För 

att avtäcka och förstå innebörden och eventuella effekter av det allmänmänskliga och 

dess implikationer kommer analysen också att närma sig dess historiska förankring och 

eventuella orsaker till dess införlivande i GY 2011. 

 Utifrån ovan nämnda diskursanalys syftar denna undersökning också till att lyfta 

fram didaktisk forskning kring världslitteratur, ett begrepp vars innebörd tycks ha en 

implicit koppling till och vara en förutsättning för att i litteraturundervisning närma sig 

just det allmänmänskliga, och de didaktiska utmaningar och möjligheter svenskämnet i 

GY 2011 därmed ställs inför. Diskursanalysen blir därför den metod genom vilken jag 

delvis närmar mig rent didaktiska frågeställningar i denna del av uppsatsen. 

 Avslutningsvis kommer denna uppsats att göra en ämnesdidaktisk analys och lyfta 

hur begreppet det allmänmänskliga och världslitteraturen i svenskämnet i GY 2011 kan 

hanteras utifrån narrativ kompetens, vars betydelse för mötet med litteratur tycks 

innebära nya förutsättningar för att i litteraturundervisning närma sig det 

allmänmänskliga.   

 Narrativ kompetens är i dag ett relativt outforskat område, som framförallt 

aktualiserats i samband med utvecklingen av interaktiva- och sociala medier. Den 

forskning som idag bedrivs kring narrativ kompetens avser bland annat att undersöka 

och utveckla teorier kring hur narrativ kompetens kan fungera ur ett litteraturdidaktiskt 

perspektiv. I ”Narrativ kompetens – en förutsättning för multimodala textuniversum” 

lyfter Stefan Lundström och Christina Olin-Scheller, med utgångspunkt i vad Rita 

Felski definierar som fyra identifierbara beståndsdelar vid mötet med litteraturen, 

intressanta aspekter av den narrativa kompetensen och litteraturundervisning.6 

Lundströms och Olin-Schellers resonemang kring narrativ kompetens innebär ett 

angeläget område för litteraturdidaktik i allmänhet att utforska, men med nya 

ämnesplaner för svenskämnet och fokus på att i litteraturen se det allmänmänskliga blir 

det också angeläget att undersöka möjligheterna att se narrativ kompetens som ett sätt 

att närma sig detta i just världslitteratur.  

 Flera vetenskapsfält blir därmed i min uppsats en del av ett större sammanhang, där 

diskursanalys kombineras med litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska 

distinktioner. Syftet i denna ämnesdidaktiska studie är, till skillnad från en mer 

                                                
6 Stefan Lundström och Christina Olin-Scheller,”Narrativ kompetens – en förutsättning för multimodala 
textuniversum”, TFL 2010:3-4. 
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traditionell litteraturvetenskaplig uppsats, ej att peka på och analysera specifika litterära 

texter eller att lyfta fram metoder kopplade till enskilda verk. Avsikten är snarare att 

utifrån de uppmaningar som tydliggörs i GY 2011 peka på didaktiska utmaningar och 

att, med utgångspunkt i litteraturdidaktisk forskning kring världslitteratur och forskning 

kring utvecklingen av narrativ kompetens, peka på några möjligheter för svensklärare 

att i undervisning skapa förutsättningar för att hos eleven förverkliga några av de 

uppmaningar som framträder i GY 2011. 

 

3. Frågeställningar 

I min diskursanalys av styrdokument vill jag alltså ta reda på vilka förändringar som 

skett gällande mål och syfte med framförallt litteraturstudierna i svenskämnet. I de 

styrdokument som gäller för gymnasieskolan idag och de som varit gällande i samband 

med tidigare reformer, kan man skönja en förändrad syn på den funktion litteratur och 

litteraturundervisning har, men också en förändrad syn på vilken litteratur som ska 

aktualiseras i undervisningen. Frågor som ställs i min studie är bland annat vad 

litteraturdelen av svenskämnet i GY 2011 syftar till och vad det nyintroducerade 

begreppet det allmänmänskliga innebär. Är det över huvud taget möjligt att utarbeta en 

användbar och tydlig definition av begreppet och vad innebär det i så fall för 

litteraturundervisningen?  

 Vidare undersöker jag om världslitteratur är en möjlig väg för att hantera det 

allmänmänskliga och de didaktiska utmaningar och möjligheter detta medför för 

litteraturundervisningen. I aktuell litteraturdidaktisk forskning och i styrdokument har 

man börjat närma sig ”fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i 

film och andra medier”7 och dess konkretisering i undervisning. Stefan Lundström och 

Christina Olin-Sheller har med litteraturdidaktisk utgångspunkt bland annat lyft den 

narrativa kompetensen som en mer heltäckande kompetens att utveckla och närma sig 

det berättade i litteratur och andra medier via. Detta inte minst i samband med 

prosumentroller och interaktiva möjligheter. Lundström och Olin-Scheller tar i detta 

arbete avstamp i bland annat Rita Felskis teorier om vad som sker vid mötet med 

litteraturen. En av de frågor jag därför ställer mig är därför om det allmänmänskliga kan 

hanteras utifrån narrativ kompetens så som den definieras av Lundström och Olin-

                                                
7"Gy 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Stockholm 
2011."
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Scheller och med utgångspunkt i de fyra huvudfunktioner som Rita Felski beskriver att 

mötet med litteratur har.  

 
4. Forskningsöversikt 

Forskning inom svenskämnets delar och didaktiska utgångspunkter har bedrivits under 

lång tid, men få avhandlingar har ännu gått på djupet vad gäller ämnets innehåll och 

distinktioner inom GY 2011. Sofia Asks Språkämnet svenska: ämnesdidaktik för 

svensklärare från 2012 redogör förvisso för det nya svenskämnets innehåll och pekar 

bland annat på svenskämnets tudelning i språk och litteratur, samt gör en utredning av 

distinktioner och förändringar mot ljuset av tidigare gymnasiereform, Lpf 94.8 Ask 

utelämnar medvetet litteraturdelen och fokuserar på ämnets språkdel, vilket innebär att 

det fortfarande finns viktiga frågor som står obesvarade kring svenskämnets 

litteraturuppdrag. Statens utredning Läsarnas marknad, marknadens läsare lyfter 

däremot litteraturens betydelse och det uppdrag som styrdokumenten tydliggör i och 

med GY 2011.9 Litteraturvetaren Magnus Persson bidrar där bland annat med en 

genomlysning av ämnesplanerna för svenska, både för grundskola och för gymnasium, 

vilken ligger till grund för några av de resonemang som lyfts i denna uppsats.  

 Forskning om svenskämnets historiska utveckling och de reformer som ämnet 

genomgått finns det ett rikt utbud av, vilket innebär att det går att tydliggöra tendenser 

och förändringar i synen på litteraturen och dess uppdrag. Jan Thavenius antologi 

Svenskämnets historia bidrar med en tämligen heltäckande bild av svenskämnets 

utvecklingsprocesser och för denna uppsats kommer Gun Malmgrens ”Svenskämnets 

identitetskriser – moderniseringar och motstånd” innebära ett avstamp för en översyn av 

hur svenskämnets litteraturinnehåll behandlats i samband med de reformer som 

genomförts de senaste 50 åren.10 

 Svenskämnets ämnesplan för GY 2011 lyfter fram nya nyckelbegrepp i samband 

med litteraturundervisningens funktion, bland annat det inom svenskämnet 

återkommande det allmänmänskliga, och dessa får konsekvenser för bland annat 

texturvalet i svenskämnet. Begreppens innebörd, eventuella bakomliggande resonemang 

och didaktiska konsekvenser är angeläget att undersöka. I synnerhet då flera av dessa är 

något som tycks ha gått stora delar av skol- och forskningsvärlden förbi. Förvisso har 

det inte förflutit många år sedan Gy 2011 implementerades, vilket gör att mycket av den 
                                                
8"Sofia Ask, Språkämnet svenska: ämnesdidaktik för svensklärare, Lund 2012."
9 SOU, Läsarnas marknad, marknadens läsare, Stockholm 2012:10. 
10 Gun Malmgren, ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och motstånd”, I: Thavenius, Jan 
(red.), Svenskämnets historia, Lund 1999.  
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forskning som publicerats också gjorts med tidigare styrdokument som utgångspunkt. 

Samtidigt bör man vara medveten om att arbetet med utveckling och implementering av 

läroplaner pågått även före 2011. Statliga rapporter gjordes i tidigt skede och det har 

funnits förutsättningar för såväl konsekvensanalyser och ämnesdidaktiska utredningar. 

Litteraturdidaktik i allmänhet, trots dess erfarenhetspedagogiska ansats och fokus på 

samtal och att möta elevers textvärldar har haft svårt att ta sig in i klassrummet, vilket 

Peter Degerman pekar på i ”Litteraturen, det är vad man undervisar om” – Det svenska 

litteraturdidaktiska fältet i förvandling. Litteraturdidaktik behöver bland annat nya 

spridningsmönster för att ta kunna nå ut i undervisningen och dessutom behöver man se 

med nya ögon på hur litteraturen legitimeras i undervisningen.11 Litteraturens nya 

funktion så som den formuleras i GY 2011 är ett exempel på att det krävs fördjupad 

förståelse för hur litteraturen kan legitimeras i klassrummet. Denna uppsats torde 

således vara ett viktigt bidrag i arbetet med att analysera och se de utmaningar men 

också möjligheter som skolan står inför. 

 Då syftet med denna uppsats är att utifrån analysen av begreppet det 

allmänmänskliga peka på världslitteratur som en förutsättning för litteraturundervisning 

i GY 2011, kommer jag att undersöka specifik litteraturdidaktisk forskning med 

utgångspunkt i just världslitteratur. Begreppet världslitteratur är dock inte 

oproblematiskt och man har, inte minst utifrån postkoloniala ansatser, bland annat vänt 

sig mot den stundtals ensidiga betoningen av likheter och en eurocentrisk utgångspunkt. 

Samtidigt har denna kritik resulterat i framväxt av nya tolkningar och 

litteraturdidaktiska förhållningssätt till världslitteratur.12  

 Världens litteraturer – en gränsöverskridande historia tycks fylla ett tomrum när 

det gäller världslitteratur.13 Denna litteraturhistoria är ingalunda framtagen för att svara 

mot Gy 2011:s betoning av det allmänmänskliga i litteraturundervisning, men skulle 

kunna vara en fruktbar utgångspunkt för lärares arbete med text- och metodurval för 

gymnasieskolans litteraturundervisning. I Världens litteraturer sammanställs texter 

utifrån flera intressanta aspekter av vad världslitteratur kan utgöras av och vilka 

processer som kan ligga till grund för urvalet. Litteraturvetare utanför Sverige har 

utvecklat forskningsområdet under längre tid i det att ”world literature” sedan över ett 

decennium har hanterats utifrån specifikt litteraturdidaktiska frågeställningar, bland 

                                                
11"Peter Degerman,”Litteraturen, det är vad man undervisar om” – Det svenska littearturdidaktiska fältet 
i förvandling, Åbo 2012, s. 335."
12"Se inledningen till Damrosch What is World literature, Princeton N.J. 2003.!
13 Margareta Petersson (red.), Världens litteraturer – en gränsöverskridande historia, Lund 2011. 
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annat av bland annat litteraturvetarna David Damrosch och John Pizer. Damrosch 

antologi Teaching World Literature  och Pizers The idea of World Literature. History 

and Pedagogical Practice tar båda upp aspekter av hur undervisning i världslitteratur 

kan utvecklas.14 Damrosch antologi problematiserar och belyser bland annat 

urvalsarbete och didaktiska frågeställningar.  

 Ett av de problem som uppstår i arbetet med att samla ihop forskning med syftet att 

se didaktiska möjligheter i världslitteraturen är, att mycket av forskning som bedrivs 

faller tillbaka på ett fåtal teorier och återkommer till en viss teoribildning, där just 

Damrosch och Pizer är framträdande när det handlar om att kombinera världslitteraturen 

med pedagogiska eller didaktiska resonemang. En litteraturvetare som intresserar sig för 

världslitteratur men som utvecklar en från teoribildningen i någon mån avvikande 

metod är Franco Moretti, som i Distant reading samlar en rad essäer kring litteraturens 

förhållningssätt till det större sammanhanget och vänder sig mot den ofta använda 

närläsningen som metod.15 Moretti argumenterar i stället för att litteraturen bör läsas 

från avstånd, för att blicken ska kunna se det litterära verket som en del av flera olika 

kontexter. För denna uppsats syfte kommer Moretti teori att lyftas som ett sätt att närma 

sig världslitteratur i undervisning, men det tycks för att undvika risken för ensidighet 

likväl finnas ett behov av ytterligare forskning kring världslitteratur och didaktik. 

 Till skillnad från flera av de bidrag som ingår i Damroschs antologi belyser 

litteraturvetaren Thomas Beebee i sitt bidrag ”Beyond Lecture and Discussion: The 

World´Oldest Approaches to Literature” flera konkreta strategier för narration som en 

grund för utveckling av förtrogenhet med och förmåga att närma sig världslitteratur.16  

Det som skiljer Beebees text från övriga bidrag i antologin är, att han i mötet med 

världslitteratur lyfter fram återberättandet som analysmetod. För Beebee blir 

litteraturanalys något underförstått, inte underordnat, i examinationer som görs via 

rollspel, transformeringar, adaptioner eller genom att skriva uppföljare till texter. 

Thomas Beebees utgångspunkt är således att litteraturundervisning via återberättande 

utvecklar en litterär kompetens. Beebees resonemang kommer i denna undersökning att 

bli ett intressant bidrag i samband med utvecklande av ämnesdidaktiska strategier och 

den narrativa kompetensen. På grund av detta kommer jag att lägga störst fokus på att 

                                                
14 David Damrosch, Teaching World Literature, New York 2009 och John Pizer, The idea of World 
Literature. History and Pedagogical Practice, Lousiana 2006. 
15 Franco Moretti, Distant reading. London 2013. 
16 Thomas Beebee,  ”Beyond Lecture and Discussion: The World’s Oldest Approaches to Literature”. I 
David Damrosch (red.), Teaching World Literature, New York 2009. 
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diskutera Beebees studie i min avslutande del om didaktiska möjligheter och den 

narrativ kompetensen. 

 Även om omfattningen fortfarande inte är i paritet med den forskning som bedrivs 

inom litteraturvetenskap i övrigt har litteraturdidaktik de senaste tio åren, visar Peter 

Degerman i sin avhandling ”Litteraturen, det är vad man undervisar om” – Det svenska 

litteraturdidaktiska fältet i förvandling17, ökat i betydelse. Litteraturdidaktik har, menar 

Degerman, haft svårigheter att hitta en egen identitet i och med att den ofta har ett ben i 

Nordiska språk, ett i Litteraturvetenskap och ett i pedagogik.18 I dag har man dessutom 

börjat tala om utbildningsvetenskap, vilket gör frågan om litteraturdidaktikens hemvist 

ytterligare komplex. Tydligt är dock att litteraturdidaktiken som forskningsfält är 

levande och tar sikte på att hantera flera delar av litteraturens och undervisningens 

komplexitet.  

 Den svenska litteraturdidaktiska forskningen har under de senaste tio åren blivit 

mer inriktad på att försöka förstå de processer som sker vid mötet med textvärldar, det 

vill säga hur ungdomars textvärldar och litterära repertoarer inverkar på 

litteraturläsningen i klassrummet. Fortfarande kvarstår flera didaktiska frågeställningar 

om varför vi läser och hur vi legitimerar litteraturen i undervisning, vilket Peter 

Degermans avhandling bland annat redogör för.19  

 De senaste åren har textbegreppet i skolan vidgats, vilket inte minst synliggörs i 

formuleringen om fiktivt berättande i skönlitteratur och andra medier.20 I dag bedrivs 

inom litteraturdidaktik bland annat forskning kring multimodala textuniversum, vilket 

aktualiserats i samband med sociala medier och nya möjligheter att närma sig narration i 

litteratur, film och spel. För denna uppsats fokuseras urvalet av litteraturdidaktisk 

forskning på att närma sig text utifrån rent litteraturdidaktiska ansatser om hur man 

utvecklar och skapar förutsättning för att mötet med världslitteratur ska uppnå specifika 

erfarenheter eller insikter.  

 I samband med GY 2011:s definition av litteraturens uppdrag och formuleringen 

kring fiktivt berättande, definierar Lundström och Olin-Scheller i ”Narrativ kompetens 

– en förutsättning för multimodala textuniversum” en preliminär litteraturdidaktisk teori 

med utgångspunkt i utvecklandet av den narrativa kompetensen.21 Utgångspunkten 

ligger nära vad Thomas Beebee utvecklar kring återberättande som ett sätt att förstå 
                                                
17 Degerman, s. 24ff."
18"Ibid., s. 19."
19 Ibid., s. 335."
20"Gy 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011."
21 Stefan Lundström och Christina Olin-Scheller, s. 111. 
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texten och dess kontext. Lundström och Olin-Scheller använder bland annat 

litteraturvetarna Rita Felskis och Henry Jenkins forskning kring textens funktion och 

dess universum som utgångspunkt, men också av litteraturvetaren Magnus Perssons 

forskning kring litteraturens roll och legitimering i undervisning. Narrativ kompetens är 

för närvarande ett nytt och outforskat område, men tycks innebära stor potential för att i 

undervisning se nya möjligheter i samband med utvecklande av förståelse för såväl 

texten som Skolverkets uppmaningar angående texten som en förutsättning för att få 

insikt och att se det allmänmänskliga. I nuläget är det endast Lundström och Olin-

Scheller som publicerat artiklar kring narrativ kompetens, vilket gör att denna uppsats 

förhoppningsvis blir ett konstruktivt bidrag i arbetet med att lyfta och definiera 

begreppet.22 Min utgångspunkt är att den narrativa kompetensen är en möjlig 

litteraturdidaktisk väg vid mötet det berättade i skönlitteratur, vilket tillsammans med 

didaktisk forskning i världslitteratur innebär stora möjligheter för arbetet med att 

legitimera litteraturen och dess roll i svenskämnet i GY 2011. 

  

5. Det föränderliga svenskämnet, en bakgrundsanalys 

För att kunna besvara frågor kring var svenskämnet befinner sig och vad som blivit 

litteraturundervisningens funktion i GY 2011, bör man kasta ljus över hur svenskämnet 

förändrats och vilka motiv som funnits bakom de skolreformer som genomförts med 

fokus på de senaste 50 årens utvecklingsprocess. Det ger ett underlag för att se 

förändringar och reformer som rört svenskämnet under efterkrigstid och för denna 

uppsats syfte är det också värt att nämna att det snart är 50 år sedan litteratururvalet för 

svenskämnet senast detaljreglerades. 

 Gun Malmgren redogör i ”Svenskämnets identitetskriser – moderniseringar och 

motstånd” för hur läroplaner med avstamp i didaktiska, samhälleliga och politiska 

förändringsvindar förändrats från 1965 till 1990.23 Det Malmgren beskriver är hur 

svenskämnet slitits mellan innehållsmässiga svårigheter vad gäller skolans uppdrag i 

sig, men också distinktionen mellan språk, litteratur och mer föränderliga inslag i form 

av nya mediers införlivande i svenskämnet.  

                                                
22 Den narrativa kompetensen lyftes av Lundström och Olin-Scheller 2010 som ett nytt begrepp och 
litteraturdidaktiskt område att forska kring. I nuläget driver Stefan Lundström ett treårigt 
forskningsprojekt kring detta, vilket innebär att den teori som Lundström och Olin-Scheller framlägger i 
sin artikel är preliminär och att det för denna uppsats således finns begränsad forskning att utgå ifrån och 
att begreppet fortfarande inte är tillräckligt definierat. Se även Anders Öhman, ”Berättarformer i det nya 
medialandskapet”, Skolverket 2011, http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-
omraden/spraklig-kompetens/forskning-pagar/berattarformer-1.129205 (Hämtad 2014-05-14). 
23 Malmgren, 1999. 
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 I Lgy 65 delades svenskämnet upp i allmänt hållna mål och skilda huvudmoment, 

där skillnaderna i moment de olika gymnasieutbildningarna sinsemellan synliggör olika 

förväntningar på de olika grupperna. Man noterar också vikten av att svenskämnets 

delar bildar en helhet, då uppdelningen i huvudmoment inte är enskilda moment som 

ska ”spaltas upp i en språklig och en litterär del”24.  

 Litteraturens roll i svenskämnet är i Lgy 65 tydligt formulerad. Litteraturstoffet 

kopplas till undervisning i litteraturhistoria, men med en tydlig viktning åt att utveckla 

elevens färdighet och att skapa förutsättningar för ett vidgat personligt perspektivet. 

Undervisningens behandling av verk från olika epoker och kulturer ska ”ge kännedom 

om den dialog mellan företrädare för olika livsåskådningar och idériktningar”25 som 

äger rum i litteraturen och bli den bakgrund mot vilken den samtida kultur- och 

idédebatten synliggörs. En annan funktion hos litteraturen i Lgy65 är att förståelse och 

känsla för litteraturen samt det egna ställningstagandet utvecklas till att eleven också tar 

sig an litteratur utanför ämnet och efter studierna. Litteraturen har således, skriver 

Malmgren, en dubbel funktion. Den ska dels göra eleven bevandrad i litteraturens 

historiska utveckling och om litteratur som sådan, ”dels ska den utveckla eleverna som 

läsare”26. I dessa formuleringar framträder en koppling till svenskämnet i GY 2011 och 

dess fokus på att nå insikt och förstå andras erfarenheter, men samtidigt framträder 

också en skillnad i synen på litteraturens roll efter studierna. 

 Litteraturens roll i Lgy 70 formuleras mindre tydligt och svenskämnet bryts ner i 

kursplaner för respektive år och utbildning. Svenskämnet kan förenklat uttryckas som 

ett färdighetsämne för de kortare linjerna och ett bildningsämne, med kronologisk 

litteraturläsning och ”kulturarvsförmedling”27, för de längre linjerna. Bildningsämnet 

tillförs samtidigt nytt stoff, då filmkunskap och kunskap om informationskällor 

införlivas i ämnet. För de längre linjerna riktas filmkunskap mot mediet som 

konstnärligt uttryck och binds ihop med bildningsämnet svenska. Att svenskämnet i Lgy 

70 blir uppdelat och tillförs stoff leder till konflikter i synen på läraruppdraget och kritik 

riktas mot att gymnasieskolan blivit en förlängd grundskola och att utbildningens 

innehåll inte anpassats till elevernas förkunskaper och förmågor.  

 I ”Lgy 70 – Supplement 22”, förmodligen i ett försök att motverka den splittring 

som uppstått, vidareutvecklas svenskämnets huvudmoment. En progression mellan de 

                                                
24 Malmgren, s. 91. 
25 Ibid., s. 92. 
26 Ibid., s. 93."
27 Ibid., s. 96. 
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olika årskurserna utkristalliseras och man anger riktmärken i form av antal verk som bör 

läsas i respektive årskurs. Litteraturhistoriebegreppet får lämna plats åt 

litteraturorientering och en tydlig koppling till det samhälleliga och politiska klimatet 

framträder i form: ”Kulturpolitik och litteraturutbud” och ”Individen och 

litteraturkonsumtionen”, vilket delvis ligger i linje med GY 2011:s betoning av litteratur 

som ett medel för att förstå sin omvärld. 

 I ”Supplement 80” erbjuds alla elever samma kursplan och svenskämnet består av 

tre delar: ”Muntlig och skriftlig framställning”, ”Språkets bruk och byggnad” och 

”Litteraturstudium”. För litteraturen innebar det att man i större omfattning betonade 

dess kulturbärande funktion, men också som medel för att öppna för inlevelse och 

vidgat perspektiv. Vilken litteratur som skulle beröras bestämdes utifrån elevgrupp och 

alla, oavsett det faktum att elevens behov och intresse stod i centrum, skulle få möta ny 

litteratur inom olika genrer samt orienteras i historiska-, kulturella- och litterära 

strömningar. I Supplement 80 frångick man således idén om att viss litteratur är 

förbehållen vissa elevgrupper och man uppmanar till att urvalet ska omfatta ”svensk 

litteratur och utländsk litteratur i svensk översättning, danska och norska texter på 

originalspråk och utgöras av både kortare texter och längre textutdrag”28. Malmgren 

poängterar att den nya kursplanen skapar utrymme för tolkning i och med att det 

innehåll som tidigare anpassats utifrån respektive linje nu ersätts med utifrån elevgrupp 

och kurslängd anpassad litteraturundervisning. 

 I Lpf 94 preciseras heller inte vilken litteratur som ska behandlas, men litteraturen 

fokuserar på vidgade perspektiv i det att eleven ska kunna ”söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje”29. 

Undervisningen ska också sträva efter att eleven utvecklar fantasi, blir stimulerad till 

fortsatt läsning, möter svenska, nordiska och internationella verk, idéströmningar från 

olika tider och kulturer samt via olika texter närmar sig demokratiska, humanistiska och 

etiska värden. 

 

6. Det allmänmänskliga i GY 2011, en diskursanalys 

I svenskämnets syfte i GY 2011 är det tydligt att huvudfunktionen med litteraturstudier  

fortfarande är att vidga perspektiv och nå kännedom om sig själv och sin omvärld:  

 

                                                
28 Malmgren, s. 113."
29 Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Stockholm 1994, s. 10. 
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Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 
allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 
förmåga att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier 
som källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya 
perspektiv.30 
 

Det preciseras i likhet med tidigare läroplan ej vilken litteratur som är relevant. Det 

lämnas dock utrymme för lärare inom studieförberedande utbildningar att genomföra 

undervisning utifrån kronologisk litteraturhistoria och epokfördjupningar, vilket tycks 

innebära att det i någon mån finns en litterär kanon att förhålla sig till. Samtidigt 

förbigås denna möjlighet för de elever som inom yrkesförberedande utbildningar endast 

läser Svenska 1. De ska i stället möta litteratur utifrån idén om det allmänmänskliga och 

som ett medel för att förstå sig själv och omvärlden, utan krav på koppling till epoker 

eller litterära strömningar. Sådana kopplingar förbehålls elever som förväntas studera 

vidare efter sin gymnasieexamen. 

 Detta ställer krav på att den litteratur eleverna möter lyfter fram viktiga litterära 

begrepp, möjliggör för eleverna att se det allmänmänskliga och att ställa sig själv i 

relation till det lästa. För lärare innebär det en utmaning att förverkliga dessa 

uppmaningar och det finns ett behov av att man ytterligare preciserar begrepp och 

uppmaningar GY 2011. Likaså finns behov av fördjupade kunskaper om litteratururval 

och litteraturdidaktiska strategier. 

 Malmgrens redogörelse visar att man bakom beskrivningarna av litteraturens 

funktion kan skönja både politiska- och didaktiska ambitioner. För litteraturen i GY 

2011 väger den individuella erfarenheten och att lära känna sig själv i relation till 

omvärlden tungt. Likheterna med 1965 års läroplan blir vid en hastig anblick tydliga i 

det att man uppmanar till tydlig viktning åt att utveckla elevernas färdighet, att öppna 

upp för möjligheten att vidga det personliga perspektivet och kunna se sin omvärld med 

litteraturen som utgångspunkt. En viktig skillnad är dock att litteraturen har en tydlig 

och för utvalda elevergrupper förbehållen funktion och att det i GY 2011 ej 

konkretiseras utifrån vilken litteratur eller vilka epokstudier perspektiven ska vidgas.  

 Från svenskämnet som bildningsämne, och under stora delar av 1900-talet bärare av 

idéer om nationalidentitet och kulturarv, har vi alltså rört oss mot ett svenskämne som  

betonar andra funktioner i litteraturen. Förvisso finns det likheter med tidigare 

läroplaner, inte minst att eleven ska utveckla kännedom om sig själv och sin omvärld 

som en del av rollen som framtida deltagare i ett demokratiskt samhälle, men själva 

                                                
30 Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna. 
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litteraturundervisningen måste mot bakgrund av ämnets syfte i GY 2011 legitimeras och 

hanteras på ett annat sätt än tidigare och det tycks bland ämnesplansförfattare råda en 

trevande inställning kring didaktiska grundfrågor om vad och hur. De vaga 

formuleringarna kan ses som ett uttryck för det förtroende man har för svensklärare, 

men bottnar kanske i en litteraturdidaktisk osäkerhet eller strävan att undvika debatter 

om litterär kanon. Om frånvaron av konkreta riktlinjer kring de didaktiska 

grundfrågorna om vad och hur skapar tolkningsutrymme, kan svensklärare i svaret på 

varför dock finna en mer konkret utgångspunkt i betoningen av litteraturens 

instrumentella värde, som verktyg för att skapa perspektiv, insikt och förståelse. 

Samtidigt finns det fortfarande behov av att man tydliggör didaktiska utmaningar kring 

hur litteraturen legitimeras i undervisning, det vill säga att svaret på varför inte 

tydliggörs i tillräcklig utsträckning i GY 2011.  

 Litteraturvetaren Magnus Persson lyfter i Varför läsa litteratur frågor om 

gymnasieskolans litteraturundervisning och betonar vikten av att litteraturundervisning 

inte vilar på gamla föreställningar om förmedling av ett nationalistiskt kulturarv eller 

som ett sätt att skapa goda medborgare.31 Han menar dessutom att kanon måste luckras 

upp och inte bara inrikta sig på västvärldens litteratur. Perssons resonemang innebär en 

intressant ingång, och möjligtvis en förklaring, till styrdokumentens behandling av 

litteraturens funktion och hur den legitimeras i svenskämnet. Ett av de vanligaste svaren 

på frågan om varför man ska läsa skönlitteratur är nämligen att man utvecklar sin 

empatiska förmåga och får möjlighet att möta andras erfarenheter, vilket ligger i linje 

med uppmaningen i GY 2011, men Persson menar att garantier för en sådan 

utvecklingsprocess inte existerar, utan att det ”räcker att påminna om de nazistiska 

bödlarna som efter en hård dags arbete kopplade av med att lyssna på Beethoven och 

läsa Rilke när de kom hem”32. Det handlar alltså, enligt Persson, inte bara om att möta 

klassisk litteratur för att nå insikter, utan också om hur vi läser, vad vi läser och att 

framförallt förhålla oss kritiska till det lästa.   

 Risken för litteraturundervisning i GY 2011 är därför att man förhåller sig okritisk 

till frågan om varför man läser och förväxlar skolans demokratiuppdrag med att läsa 

litteratur som ska leda till ökad själv- och omvärldskännedom och okritiskt tar upp 

demokratifrågor i syfte att fostra goda medborgare. Snarare, menar Persson, måste 

litteraturundervisningen också syfta till att provocera, utmana värderingar och på så sätt 

                                                
31 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?, Lund 2007. 
32 Persson. s. 3. 
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skapa meningsfulla samtal. Det är rimligt att tänka sig att litteraturen har ett 

instrumentellt värde, i likhet med vad som avses i GY 2011, men samtidigt är 

litteraturens funktion och svaren på frågan hur vi legitimerar den ”ingalunda självklara 

eller oföränderliga”33.  

 I den statliga litteraturutredningens rapport Läsarnas marknad, marknadens läsare 

bidrar Persson med ett resonemang om att man i svenskt utbildningsväsen historiskt har 

behandlat litteraturen som något intrinsikalt gott och kopplat litteraturen till idén om 

nationell identitet och med fokus på det västerländska. För svenskämnet i GY 2011, 

menar Persson, tycks det dock ha skett en förskjutning mot mer traditionellt grundade 

förmågor som ”analys av berättarteknik, stil, tema, motiv osv.”34, emedan det i övriga 

ämnesplaner finns en tydlig ”nationell och västerländsk slagsida”35. Tyvärr utvecklar 

Persson inte resonemanget kring den uppmaning som syftar till att litteraturen i 

svenskämnet i GY 2011 ska peka på det allmänmänskliga och det särskiljande, vilken 

torde kunna ses som ett uttryck för en åtminstone partiell slagsida åt det västerländska. 

Skolverket definierar dock det allmänmänskliga i sin kommentar till i ämnesplanen 

enligt följande: 

 
Allmänmänskliga förhållanden är förhållanden som människor kan förstå och identifiera sig 
med, oberoende av tid och rum. Det kan handla om existentiella frågor om liv och död, 
kärlek och relationer, sorg, utanförskap eller godhetens och ondskans natur, ämnen som 
handlar om hur det är att leva som människa – och den erfarenheten delar vi alla. Att lyfta 
fram dessa och andra allmänmänskliga teman bidrar till en förståelse för att likheterna 
mellan människor är större än skillnaderna.36 

 
Givet att svenskämnet står inför uppgiften att legitimera läsningen och inte minst vad 

som ska läsas i samband utvecklingen av de traditionellt grundade förmågor som 

Persson nämner, bör några avgörande frågor att framöver besvara vara vad det 

allmänmänskliga innebär, vilka didaktiska utmaningar detta medför och om det över 

huvud taget är möjligt att utarbeta en användbar och tydlig definition av begreppet.  

 En möjlig tolkning av det allmänmänskliga, och som tycks ha stöd i Skolverkets 

kommentar, är att man med litteraturundervisning avser att skapa förutsättningar för 

eleverna att se likheter mellan sig själva och omvärlden och att i den specifika 

erfarenheten också se det för mänskligheten allmänna. Litteraturundervisningen skulle i 

sådant fall möjliggöra ett vidgat perspektiv, det vill säga att eleven ställer sina 

                                                
33 Persson, s. 1. 
34 Magnus Persson, Läsarnas marknad, marknadens läsare, SOU 2012:10, Stockholm 2012, s. 173. 
35 Persson, s. 174. 
36 Gy 2011, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011.  "
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erfarenheter i relation till det lästa och då ser sina erfarenheter mot ljuset av 

gemensamma nämnare i andras erfarenheter i skildringar av bland annat kultur, religion, 

klass, ras och kön. På så sätt skapas en kontrast till den personliga erfarenheten 

samtidigt som litteraturen också utvecklar vad filosofen Martha Nussbaum definierar 

som narrativ fantasi och vidgar förståelsen för andras erfarenheter.37 En sådan tolkning 

innebär en tänkbar utgångspunkt för det urvalsproblem och de didaktiska utmaningar 

som svenskämnets litteraturundervisning står inför. 

 Oavsett om en tolkning enligt ovan är rimlig lämnar Skolverkets definition viktiga 

frågor obesvarade. Man uppmanas att i undervisningen skapa förutsättningar för att i 

litteraturen se det särskiljande och det allmänmänskliga i tid och rum. Vad menar 

Skolverket är specifikt allmänmänskligt och vilken är den utgångspunkt man närmar sig 

det allmänmänskliga utifrån? Svaret på frågan om vad som anses allmänmänskligt är, 

vilket framgår i Skolverkets kommentar, bland annat existentiella frågor, kärlek, 

relationer, godhet och ondska. Kort sagt erfarenheter som alla människor i något 

avseende delar. Att närma sig frågor om hur det är att vara människa, erfarenheten av att 

leva och dö, verkar svårt att invända emot och är erfarenheter som alla delar. Samtidigt 

erbjuder Skolverkets kommentar inte några djupare förklaringsmodeller, utan svävar 

kring stora, odefinierade teman vars likheter till antal och omfång oemotsagt tycks 

övervinna olikheter människor emellan. Ej heller definieras det särskiljande. Slutsatsen 

tycks, med stöd i aktuell litteraturdidaktisk forskning, vara att frågor om hur, vad och 

varför i svenskämnet i GY 2011inte ges tillfredsställande svar.  

 För svenskämnet finns som bekant inte någon kanon eller litteraturhistoria att luta 

det allmänmänskliga mot, därför är viktiga frågor att besvara således vad Skolverket 

anser vara specifikt allmänmänskliga erfarenheter, vad som anses särskiljande och 

vilken litteratur eleverna i så fall bör möta i litteraturundervisningen. 

 Ett rimligt antagande är att man avser att till allmänmänskligt över tid och rum 

också räkna platser som geografiskt befinner sig utanför Europa och längre tillbaka än 

den grekiska antiken, vilket skulle innebära att en idé om litteratur från alla delar av 

världen som något i grunden gränslöst, eller åtminstone som bärare av gränslösa 

mänskliga erfarenheter, framträder. Ett sådant antagande delar stora likheter med 

Goethes användning av begreppet Weltliteratur, det vill säga en nästan 200 år gammal 

och omdiskuterad föreställning om litteraturen som bärare av i grunden gemensamma 

                                                
37 Martha Nussbaum, Emotioner som värdeomdömen, Göteborg 1997. 

"



  
 

16 

mänskliga erfarenheter och tankar, och givet detta antagande är det rimligt att ställa 

frågan om hur och om det är önskvärt att närma sig detta i svenskämnet.38 Den 

amerikanske litteraturvetaren John Pizer redogör i The idea of World Literature. History 

and Pedagogical Practice bland annat för kritik mot Goethes vision om världslitteratur 

som ett slags universell symfoniorkester och att mänskligheten via världens olika 

litteraturer skulle kunna förenas i dialog, där ett utbyte och synliggörande av kulturella 

särdrag och likheter skulle kunna ske.39 Visionen om en universell symfoni är attraktiv, 

men väcker ofrånkomligen frågor om vem som ska dirigera, vem som ska lyssna och 

vem som har tolkningsföreträde när det gäller att definiera likheter och särdrag. Risken 

är, om man förhåller sig okritisk till det allmänmänskliga och dess till synes implicita 

koppling till världslitteratur, att man i undervisning närmar sig litteratur utifrån en 

eurocentrisk utgångspunkt.  

 Ytterligare ett problem man ställs inför i samband med kopplingen mellan det 

allmänmänskliga och världslitteratur är hur världslitteratur faktiskt definieras. En 

definition som innebär att världslitteratur inbegriper all litteratur som någonsin skrivits 

skulle förvisso öppna upp för lärare att fritt förhålla sig till ett enormt och ständigt 

växande urval av texter, men skulle samtidigt vara en tämligen trubbig utgångspunkt.  

 Man kan anta att något av attraktionen hos idén om det allmänmänskliga grundar 

sig i en ambition, möjligen politisk, om att sudda ut nationalistiska ideologier och låta 

litteraturundervisningen i svenskämnet bli en spegling av samhället. För svensklärare 

blir det dock en svår avvägning att avgöra vad som är allmänmänskligt. En koppling 

mellan det allmänmänskliga och världslitteratur skapar förvisso möjligheter, men risken 

att undervisningen får en eurocentrisk utgångspunkt och ej ger en likvärdig eller för hela 

världen representativ syn på exempelvis kultur, samhälle eller historia är stor. Det finns 

således behov av att utreda denna till synes implicita koppling mellan det 

allmänmänskliga och världslitteratur samt de utmaningar och möjligheter som i så fall 

uppstår för litteraturundervisning i GY 2011. 

 

 

                                                
38 John Pizer, The idea of World Literature. History and Pedagogical Practice, Louisiana 2006, s. .3. 
Huruvida det var Goethe som myntade begreppet Weltliteratur, eller om det är något som han snarare 
kommit att intressera sig för och förknippas med, har diskuterats de senaste åren, bland annat av den 
amerikanske litteraturvetaren John Pizer. Utgångspunkten för detta resonemang är dock Goethes 
användande av begreppet Weltliteratur, vilket jag hädanefter kommer att översätta till världslitteratur. Se 
inledningen till The idea of World Literature. History and Pedagogical Practice, Louisiana 2006. Se även 
Damrosch, What is world literature?, Princeton N. J. 2003. 
39 Pizer, s. 29. 
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7. Det allmänmänskliga, världslitteraturen och didaktiska utmaningar 

Svaret på vad det allmänmänskliga faktiskt innebär och hur det ska hanteras i 

undervisningen är komplext, men är samtidigt den utgångspunkt svenskämnets 

litteraturundervisning har att förhålla sig till. Kopplingen till världslitteratur innebär 

förvisso en möjlig väg att närma sig det allmänmänskliga via, men oavsett 

litteraturdidaktisk väg kommer man att behöva hantera litteratur från olika delar av 

världen och lyfta fram allmänmänskliga erfarenheter som elever i sin tur ska ges 

förutsättningar att utveckla sin själv- och omvärldskännedom utifrån. Rimligen är 

världslitteratur något som är angeläget att utforska. Litteraturdidaktik och 

litteraturantologier som kantar hyllorna på svenskinstitutioner landet över har nämligen 

inte i någon nämnvärd utsträckning utforskat världslitteraturens område, trots att de 

didaktiska utmaningarna borde vara flera och styrdokumentet tycks ålägga svensklärare 

denna uppgift.  

 En grundläggande didaktisk utmaning är arbetet med att sammanställa 

representativa urval och att avgöra hur urvalet ska hanteras i undervisning. Vilka texter 

ska läsas, hur mycket av texten ska förankras i kulturell eller nationell kontext och hur 

mycket behöver eleverna läsa för att se det allmänmänskliga? Svaren på detta finns idag 

i den forskning som fokuserar på världslitteraturen och arbetar med att se möjliga 

strategier för urvalsproblematik och tillhörande didaktiska frågeställningar. Mycket av 

den forskning som bedrivs med syfte att kombinera världslitteraturen med didaktiska 

resonemang tar förvisso avstamp i teoribildning, där David Damrosch och John Pizer är 

framträdande, vilket innebär att det finns ett uppenbart behov av ytterligare forskning 

kring världslitteratur och didaktik. I denna uppsats får de likväl agera utgångspunkt. 

 I en av de få svenska litteraturhistorier som närmar sig världslitteratur, Världens 

litteraturer – en gränsöverskridande historia från 2011, hanteras världslitteraturen med 

utgångspunkt i begreppet som inspiration och man erbjuder en litteraturhistoria 

bestående av historieöversikter förankrade i flera perspektiv på litteraturen och dess 

kontext. I inledningen slår man dessutom hål på en av de uppfattningar som ligger 

bakom det ursprungliga användandet av begreppet världslitteratur, det vill säga den om 

att skapa respekt och tolerans, och konstaterar att man vet ”alltför lite om kopplingen 

mellan läsning av skönlitteratur och utveckling av tolerans” 40. Detta är något som är 

spännande att koppla till litteraturens funktion i GY 2011 och ett konstaterande som 

ligger nära Magnus Perssons resonemang kring litteraturens funktion. Världens 

                                                
40 Margareta Petersson (red.), Världens litteraturer – en gränsöverskridande historia, Lund 2011, s. 13. 
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litteraturer erbjuder dock flera förslag på hur man kan hantera urvalsproblematik via 

principer som kan ligga till grund för ytterligare sammanställningar, bland annat utifrån 

översättningens betydelse för texter i ett historiskt perspektiv men också i form av att 

litteratur från olika delar av världen behandlas och kopplas till bekanta historiska och 

kulturella kontexter. Grundprinciperna för urvalet i antologin ligger nära vad just 

litteraturetaren David Damrosch resonerar kring i Teaching World Literature.”What 

literature? Whose world? How has literature been understood in its myriad 

manifestations over time and across space?”41 är för Damrosch frågor som uppstår i 

samband med definitionen av världslitteratur och även om man lyckas besvara dessa 

frågor kvarstår dock uppgiften att i undervisning och antologier avgöra hur mycket 

utrymme som bör ägnas åt resonemang kring definitionsproblem, epokstudier och hur 

litteraturen placeras i en kontext. För Damrosch framträder, med utgångspunkt i 

frågorna ovan, tre möjligheter: 

 
i. Litteraturundervisning och urval av texter utgörs av klassiker: man sammanställer 
antologier bestående av verk man anser representativa för sin tid, sin kultur eller som i 
något avseende påverkat sitt samhälle sett över tid. 
 
ii. Litteraturundervisning och urval av texter utgörs av mästerverk: Urvalet består av utvald 
litteratur bestående av författarskap som ej måste ses mot ljuset av en stark kultur eller 
nation eller bedömas utifrån hur de stått sig över tid eller samtida litterära sammanhang, 
utan i egenskap av just ”god litteratur”.  
 
iii. Litteraturundervisning och urval av texter utgörs av litteratur som fönster ut mot 
världen. Urvalet består inte bara klassiker och ”mästerverk”, utan hanterar all text och blir 
ett sätt att lyfta litteratur som uttrycker något om ett visst sammanhang. (min 
översättning)42  
 

Den bärande tanken i GY 2011 tycks förenlig med den tredje möjligheten, att 

litteraturens huvudsakliga funktion är som fönster mot världen. Frågan är då vad denna 

bärande tanke utifrån Damrosch resonemang får för konsekvenser för 

litteraturundervisning. Att ställa litteraturen i relation till kulturella, historiska och 

samhälleliga kontexter kräver att den förankras och att man lyfter till exempel 

översättningsproblematik inte bara på språklig nivå utan även på kulturell och social 

nivå samt att eleverna utvecklar förmåga att hantera textmassa och utvecklar 

läsförståelse.43 Dessa konsekvenser, tillsammans med urvalsproblematiken, att avgöra 

hur litteraturen ska bearbetas och den tid tar att i undervisningen förverkliga, är några av 

utmaningarna i GY 2011. Världens litteraturer – en gränsöverskridande historia skulle 

                                                
41 David Damrosch (red.), Teaching World Literature, New York 2009, s. 3. 
42 Damrosch, s. 4f."
43 Ibid., s. 2. 
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för svenskämnet kunna innebära ett stöd och en möjlighet att hantera några av dessa 

utmaningar.  

 David Damroschs Teaching World Literature ger en god inblick i hur 

litteraturdidaktik inom world literature utvecklats under 1900-talet och in på 2000-talet 

och John Pizer diskuterar i The idea of World Literature. History and Pedagogical 

Practice hur definitionen av världslitteratur är något som ofrånkomligen skapar 

didaktiska möjligheter och utmaningar i litteraturundervisning.44 Den svenska 

litteraturundervisningen har mycket att vinna på att närma sig världslitteratur utifrån 

forskning som redan gjorts på området, även om utbudet delvis faller tillbaka på ett fåtal 

teorier där Damrosch och Pizers står i centrum. Den forskning som bedrivits pekar 

åtminstone på att det idag finns behov av att se litteraturundervisning inte bara utifrån 

didaktiska teorier kring traditionell läsförståelse, utan att litteraturundervisningen även 

står inför utmaningar vad gäller texturval och diskursanalys. Utifrån de uppmaningar 

som finns i GY 2011 kan man inte längre enbart kan förlita sig på traditionella 

epokstudier och eurocentriska antologier. 

 En tänkbar väg för litteraturundervisningen är att världslitteraturen förankras i en 

historisk och begreppsanalytisk kontext. Världslitteraturen kräver nämligen att man i 

undervisningen initialt funderar på attityder och tänkbara innebörder begreppet får 

beroende på vem som använder det och hur man använder det. Skolverkets användning 

av och kommentar till begreppet allmänmänsklighet betonar både den yttre och inre 

kontexten, det vill säga att litteraturen kan behandlas som fönster ut mot världen men 

också som en inblick i det specifika hos det litterära verket. En rimlig utgångspunkt för 

undervisningen är således att resonera kring de föreställningar begreppet världslitteratur 

ställs inför hos eleverna och hur man kan närma sig den specifika texten.  

 Att använda den av litteraturvetaren Franco Moretti utvecklade distant reading som 

metod för att närma sig till texten skulle också kunna innebära en möjlighet.45 Moretti 

samlar i Distant reading en rad essäer kring litteraturens förhållningssätt till det större 

sammanhanget, där han vänder sig mot den ofta använda närläsningen som metod och 

argumenterar för att litteraturen bör läsas från avstånd, för att blicken ska kunna se det 

litterära verket som en del av flera olika kontexter. När urvalet vidgas kvanitativt och 

kvalitativt, menar Moretti, kan inte närläsningen längre vara den enda tänkbara 

utgångspunkten. Det går helt enkelt inte att lära känna all litteratur eller göra ett 

                                                
44 Pizer, 2006. 
45 Franco Moretti. Distant reading. London 2013. s. 1-17."
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representativt men snävt urval, därför bör man vidga perspektivet vid läsningen. Som en 

del av Morettis resonemang följer att man kartlägger och sammanställer litteraturens 

släktskap och beröringspunkter i både grafer och överskådliga diagram. Till det yttre ser 

Morettis ansats ut att vara något slags positivistisk litteraturvetenskaplig metod, men 

snarare är det ett möjliggörande av överblick och ett sätt att effektivt betona, om man så 

vill, det allmänmänskliga i en till synes oändlig urvalsgrupp. Som utgångspunkt för 

didaktisk diskussion i undervisning är det en intressant teori. Kanske framförallt för att 

möjliggöra den initiala överblicken och för att bemöta det behov av legitimering av 

didaktisk metod och litterärt urval som eleverna har, vilket inte minst litteraturvetaren 

Gunilla Molloy tar upp som avgörande för framgångsrik litteraturundervisning.46 

 David Damrosch samlar i Teaching World literature dock flera litteraturvetares 

resonemang kring litteraturens uppgift och didaktiska frågeställningar som uppstår i 

samband med studier av världslitteratur. För Damrosch är utgångspunkten att ett 

världslitteraturperspektiv ofrånkomligt ställer krav på hur urvalet ska ske, men 

resonemanget vidareutvecklas också till att problematisera själva den didaktiska 

metoden. Historiskt, menar Damrosch, har undervisning i och läsning av världslitteratur 

koncentrerats till några få utvalda mästerverk från politiskt och kulturellt inflytelserika 

delar av världen. Litteratur från exempelvis Kina, Japan och Indien har fogats till 

västerländsk litteratur som spänner från Ryssland till USA. Att urvalet representeras i 

form av dessa delar av världen är, skriver Damrosch, inte orimligt, om man ser till 

principen om urvalet ska vara hanterbart och överskådligt, men ofrånkomligt leder ett 

sådant urval till frågor om var den politiska makten befinner sig.47 Ett sådant 

resonemang kring urvalsproblematik och tillhörande maktfrågor är samtidigt en del av 

vad som krävs i arbetet med att legitimera litteratur i undervisning, men ställer också 

krav på att lärare har tid att planera, genomföra och utveckla strategier för att kunna 

legitimera och även problematisera urvalet av texter. Damrosch definitioner av så 

kallade major och minor literatures och litteraturens betydelse för kulturella och 

politisk framväxt världen över är därför viktigt att vidare studera, utveckla didaktiska 

                                                
46 Gunilla Molloy, Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av  
skönlitteratur på högstadiet, Stockholm 2002. Molloy poängterar att det för att läsningen ska bli fruktbar, 
i bemärkelsen att eleven ska se samband och vidga perspektiv, krävs att läraren för samtal med eleven och 
är aktiv part i processen. Detta för att eleven ska kunna utveckla nya läsarter, ställa nya frågor och ställa 
sig själv i relation till det lästa. Vidare menar Molloy att urvalet av verk som lärare väljer att presentera i 
kurser, av naturliga skäl styrs av vad de själva har läst och det urval av klassuppsättningar som finns att 
tillgå på respektive skola.  
47 Damrosch, s. 193. 
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strategier kring och på så sätt koppla till begreppet världslitteratur och det 

allmänmänskliga.48  

 För Damrosch är det tydligt att det som utgör majoritetslitteratur är det som är 

bekant och välrepresenterat i både antologier och litteraturundervisning, och att 

svårigheter att foga minoritetslitteratur till majoritetslitteratur ofta handlar om att den 

som undervisar hellre utgår från det man redan är bekant med. Damrosch sluter sig till 

att det i den mån man i undervisning för in ny litteratur, från andra delar av världen, bör 

ske med tydlig koppling till litteratur man redan känner till. En risk för gymnasieskolans 

svenskämne är svårigheterna att koppla litteraturen till elevernas repertoarer, vilka är 

varierade och många fall mycket begränsade. Resonemanget tycks förutsätta att man 

faktiskt har en grundläggande litterär repertoar att koppla det obekanta till och det är 

således en del av den utmaning som svenskämnet i GY 2011 står inför. De antologier 

som litteraturundervisning i många fall utgår ifrån samlar ofta flera kortare utdrag för att 

ge inblick i och förståelse för författarskap, men frågan är om mötet med dessa texter är 

tillräckliga för att nå det Damrosch eftersträvar. Samtidigt poängterar Damrosch att det 

inte är fruktbart att göra hastiga nedslag i korta textutdrag eftersom läsningen då inte 

tillåter att man förstår den fulla kraften hos författarskaps unika språk och dess 

sammanhang. Som en lösning på detta problem fogar Damrosch idén om att en kort dikt 

mycket väl kan öppna upp en hel värld för en student. För litteraturundervisning i 

världslitteratur framträder då två förutsättningar, den ena att nedslag i korta textutdrag 

är otillräckliga för att verkligen förstå vidden av en text eller ett författarskap, den andra 

att nedslag i lyrik mycket väl kan ge den vidd som krävs. Detta är två förutsättningar 

som, hävdar Damrosch, mycket väl kan komplettera varandra.49 På så sätt uppnår man i 

litteraturundervisning ett slags synergieffekt och genom att noggrant göra ett urval av 

texter som representerar en politiskt, kulturell eller religiös kontext i form av både 

längre texter och exempelvis väl utvalda dikter, skapar man förutsättningar att i 

litteraturundervisning framgångsrikt närma sig världslitteratur. I samband med detta bör 

man dock ytterligare fundera över hur lyrikstudierna i dag ser ut inom svenskämnets 

litteraturstudier. Lyriken tycks många gånger vara den genre som elever har svårast att 

närma sig, vilket delvis beror på ovana men också på att lyriken kräver en annan 

metodik när det gäller att angripa texten. Detta hindrar dock inte att lyriken innebär en 

potential för mötet med världslitteraturen och det allmänmänskliga, men det tycks 

                                                
48 Damrosch. s. 194."
49 Ibid., s. 195. 
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innebära ytterligare en komponent som behöver utvecklas för gymnasieskolans 

litteraturstudier. 

 En av tre utgångspunkter för den urvalsmetod som Damrosch lyfter fram skulle 

kunna vara att se litteraturen som ett sätt att synliggöra hur kultur intimt flätats samman 

med sin litterära tradition, vilket skulle kunna levandegöra de allmänmänskliga teman 

om till exempel liv och död som Skolverket definierar, och på så vis ställa det litterära 

verket i relation till exempelvis religiösa eller kulturella uttryck över tid och rum. 

Genom att exempelvis studera Gilgamesheposet kan då man skapa förutsättningar för 

att åskådliggöra återkommande teman inom religion och mytologi från såväl 

Babyloniska epos och bibliska motiv, som nutida idéer om exempelvis skuld och 

uppoffring. Likaså kan man åskådliggöra hur man över tid och rum lånat motiv och 

traditioner och införlivat dem i sin samtid och dess litterära produktion.50 

 Att betona kopplingen mellan litteratur från olika tider är den andra av Damroschs 

utgångspunkter. Ofta har äldre texter gett upphov till repliker i moderna och samtida 

författarskap, såväl Sapfo som Homeros har till exempel återuppstått 1900-talets lyrik,  

och Damrosch nämner bland annat den grekiske Giorgos Seferis och den argentiska 

Alejandra Pizarnik pendanger till Homeros respektive Sapfos texter. I studier av redan 

bekanta epoker och författarskap skulle detta kunna fungera som ett sätt att införliva 

världslitteratur i litteraturundervisning och då se det allmänmänskliga över tid. 

 Den tredje utgångspunkten är för Damrosch att se litteraturen som något rumsligt 

överskridande. Skolverket nämner det allmänmänskliga i både tid och rum och för 

undervisningen krävs det således att man i någon mån tar ställning till vilka rum som 

ska representeras. För Damrosch är en lösning att skapa kategorier för litteratur från 

respektive land. Nationalskalden är en kategori som exempelvis skulle kunna skapa 

utrymme för välbekanta poeter så som Goethe och Whitman, men också lämna 

utrymme för mindre kända poeter, som även de i någon mån representerat en kultur 

eller nation och på något sätt varit avgörande för framväxten av en explicit nationell 

lyriktradition. Att klumpa ihop poeter på detta sätt, som representanter för en nation, 

skapar givetvis kontraster lika mycket som det lyfter fram beröringspunkter, men det 

kan innebära ett sätt att lyfta fram mindre bekanta författarskap och se det obekanta mot 

ljuset av redan etablerade poeter. Frågan är dock hur man undviker att återigen utgå från 
                                                
50 Att synliggöra dessa samband via ett tydligt, men outtalat, intertextuellt perspektiv är sannolikt något 
som är mer angeläget att utveckla strategier kring när det gäller litteraturundervisning i just 
gymnasieskolan och något som redan aktualiseras i eftergymnasiala studier inom litteraturvetenskap. Det 
är dock intressant att notera att Damrosch resonemang ursprungligen tillämpas för kurser i och inom 
världslitteratur inom motsvarande eftergymnasiala utbildningar. 
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en eurocentrisk syn, där det mindre bekanta blir ett sätt att bekräfta det redan bekanta. 

Idén om nationalskalden kan också ses som en återvändsgränd när det gäller 

resonemang om dessa definieras. Ett sådant resonemang hamnar gärna i samma 

begränsningar som diskussionen om världslitteraturen som något att ställa mot det redan 

bekanta, vilket i sådant fall tycks anses vara bestämt på förhand och där det mindre 

kända tycks blir ett sätt att bekräfta etablerade författarskap och litteratur. 

 Ett av de problem som uppstår i samband med världslitteratur är också 

översättningen. Dels den rent språkliga översättningen, som ska beakta versmått, 

tvetydigheter och liknande, dels den kulturella översättningen och de undertoner man 

måste se verket mot ljuset av. Möjligtvis kan man också se en ökad risk för detta när det 

gäller lyriken, som för Damrosch blir ett sätt att öppna upp elevernas världar, som ofta 

innebär ännu större svårigheter när det gäller översättningen. Översättningen kan i 

ovarsamma händer både betona och tona ned den kulturella särarten. Samtidigt kan 

diskussioner om översättningsproblem fungera som en mycket fruktbar ingång till en 

text, då en översättning som exempelvis exotifierar en text mycket väl kan vara ett 

intressant uttryck för kulturella och politiska kontexter. Detta innebär förvisso 

ytterligare en utgångspunkt att foga till de tre första. Damrosch drar slutsatsen att dessa 

är nödvändiga steg att ta för att göra minoritetslitteratur till en naturlig del av 

majoritetslitteratur och för att öka förståelse och synliggöra kopplingar över tid och 

rum. För Skolverkets avsikter med litteraturstudier i GY 2011 tycks således Damroschs 

resonemang kring hur man undervisar i och sammanställer världslitteratur vara en 

relevant och möjlig didaktisk utgångspunkt.  

 

8. Världslitteratur, det berättade och narrativ kompetens i undervisning 

I Teaching World Literature bidrar flera litteraturvetare till resonemanget kring 

definitionen av begreppet världslitteratur och dess konsekenser för 

litteraturundervisning. Utgångspunkterna är flera och det är tydligt att det finns 

problemområden som måste lyftas och vidareutvecklas vad gäller hur begreppet 

världslitteratur hanteras. Thomas Beebee bidrar i ”Beyond Lecture and Discussion: The 

World’s Oldest Approaches to Literature” med ett resonemang som specifikt riktas mot 

det berättade och konkreta möjligheter i samband med undervisning i världslitteratur.51 

För denna uppsats syfte innebär bidraget, till skillnad från övriga bidrag, en konkret 

                                                
51 Thomas Beebee, ”Beyond Lecture and Discussion: The World’s Oldest Approaches to Literature”, I 
David Damrosch (red.), Teaching World Literature, New York 2009,  s. 266. 
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didaktisk strategi att foga till diskussionen om hur man närmar sig litteratur, oavsett om 

man är ute efter att belysa det allmänmänskliga eller att undersöka andra fenomen inom 

litteratur. Beebee ger konkreta förslag som syftar till att överbrygga dessa hinder och 

menar att litteraturundervisning ofta har svårt att ta sig fram till de litterära analyserna. I 

undervisning strävar han därför efter att med olika metoder aktualisera och konkretisera 

litteraturens innehåll och att sedan koppla detta till traditionell analys. Genom att 

exempelvis placera X eller Y i ett helt annat sammanhang och ställa frågan om vad som 

hade hänt om en Y skrivit verket X tvingas studenterna, menar Beebee, att sätta sig in i 

originalverket och se det specifika samt överföra det till en annan kontext. 

Bedömningen består sedan i att bakom elevernas överföringar se en litterär analys, som 

grundas i att studenterna måste ta ställning till vad som bör utelämnas, vad originalet 

säger om sin samtid, vad överföringen säger om originalet och vad man kan lära sig om 

sig själv.  

 Utgångspunkten för Beebee är att litteraturundervisning, till skillnad från att 

exempelvis lösa matematiska problem eller genomföra laborationer inom fysik, 

förutsätter att man utvecklar och får förståelse för ett verk. 52 De historiska och 

kulturella kontexterna för respektive verk kan sällan återupprepas i klassrum eller 

laborationssalar och för Beebee blir därför återberättandet en viktig process för att 

utveckla förmåga att närma sig världslitteratur, vilket tycks vara ett intressant 

resonemang att överföra till litteraturundervisning i GY 2011. 

 I Beebees artikel lyfts återberättande som något som dagligen förekommer via 

möten i fikarummet, via sociala medier och överallt där minst två personer möts och det 

handlar inte sällan om att i konversation med andra återge en tolkning av till exempel 

upplevelser man haft, filmer man sett eller böcker man läst. Via dessa och via 

återberättandet använder man sig av generella symboler och utrycker något om sig själv. 

För Beebee blir det uppenbart att återberättande är något som kan ses som ett 

allmänmänskligt behov, men vad som saknas är förmåga att analysera och att i 

återberättandet införliva ett kritiskt förhållningssätt.53 Historiskt har detta återberättande, 

vare sig det gäller religiösa riter, motiv eller spel, bland annat varit ett sätt att befästa 

och överföra kulturella uppfattningar och identiteter inom vilka man verkat. På samma 

sätt, menar Beebee, har litteraturundervisning passivt överfört exempelvis kulturella och 

                                                
52 Beebee, s. 267. 
53 Ibid. 
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religiösa motiv utan att koppla dessa till eller problematiserat det specifika i den 

kulturella kontexten.  

 Den didaktiska metod som Beebee framhåller utgår således från att återberättande 

är något som bör införlivas i traditionell litteraturundervisning och att det är ett sätt att 

via konkretisering utveckla analysförmåga och fördjupa förståelse för exempelvis 

världslitteratur. Precis som, menar Beebee, man utvecklar en färdighet i exempelvis 

matematik och språk, och inte bara strävar efter att öva upp en förmåga att känna till 

begrepp, bör litteraturundervisning vara mer inriktad på att utveckla kompetens.54 För 

Beebee är de hinder som uppstår via mötet med världslitteratur möjliga att överbrygga 

genom att närma sig litteraturen utifrån återberättandet och via återberättandet torde i 

sådant fall, om samma resonemang appliceras i litteraturundervisning inom GY 2011, 

kompetens att se det allmänmänskliga i litteraturen kunna utvecklas. Genom att 

överföra och återberätta innehållet på ett sätt som är anpassat till respektive medium, 

genre eller kulturell kontext, skapar man förutsättningar för att öka både förståelse och 

kompetens. En av de vinster Beebee framhåller är också det faktum att återberättande, 

vare sig det handlar om rollspel, transformeringar, adaptioner eller att skriva uppföljare, 

är ett sätt att illustrera det faktum att världens litteratur är något som ständigt återskapar, 

lånar, adapterar och imiterar.55 Beebee konstaterar samtidigt att denna undervisning 

liksom traditionell undervisning riskerar att utelämna texter till förmån för andra och det 

är således en didaktisk strategi som bör hanteras utifrån genomtänka urvalsprinciper.   

 Den bakomligganden tanken i Beebees litteraturdidaktik tycks vara att den litterära 

analysen underförstått blir del av återberättandet, vilket innebär att förståelse för det 

specifika inom till exempel en viss genre eller kulturell kontext synliggörs i 

återberättandet. Detta är en angelägen strategi att utveckla i samband med 

litteraturundervisning i GY 2011, för att ytterligare skapa förutsättningar att förverkliga 

den funktion som litteraturen där har. I traditionell litteraturundervisning fungerar ofta 

mötet med litteraturen utifrån en motsatt tanke, det vill säga att analysen och litterära 

begreppsapparater är det som ligger i fokus och att berättandet snarare är underordnat. 

Kompetens att närma sig det berättade och återberättande är således en mycket 

intressant möjlighet för svenskämnets litteraturundervisning att närma sig och att 

utveckla strategier utifrån. 

                                                
54 Beebee, s. 268. 
55 Ibid., s. 278. 



  
 

26 

 2010 lyfte litteraturvetarna och forskarna Stefan Lundström och Christina Olin 

Scheller i Tidskrift för litteraturvetenskap narrativ kompetens som ett dittills outforskat 

område inom litteraturdidaktik och definierar narrativ kompetens som en förmåga som 

skiljer sig från traditionella lässtrategier och litterär kompetens.56 Lundström driver för 

närvarande ett av Vetenskapsrådet finansierat treårigt forskningsprojekt, ”Fiktion och 

lärande i nya medielandskap”,  kring bland annat just narrativ kompetens, vilket innebär 

att det i nuläget finns ett magert material att hänvisa till.57 Ur ett litteraturdidaktiskt 

perspektiv, kopplat till GY 2011, det allmänmänskliga, världslitteratur och Beebees 

fokus på återberättande som didaktisk möjlighet, är den narrativa kompetens som 

Lundström och Olin-Scheller utvecklar synnerligen angelägen att undersöka, bland 

annat för att det tycks vara en kompetens som utvecklas utanför undervisningens 

ramverk, och för litteraturundervisning bör det finnas en outnyttjad kraft i att det 

berättade, i likhet med vad Beebee konstaterar, finns överallt.  

 I ”Narrativ kompetens – en förutsättning för multimodala textuniversum” begränsas 

narrativ kompetens till att definieras i samband med fanfiction och rollspel, vilket är två 

områden där läsaren blir prosument och fungerar som medskapare i berättelsen.58 

Utgångspunkten för Lundström och Olin-Scheller är att prosumentrollen innebär ett 

behov av särskild kompetens och att denna utvecklas i aktiviteten. I fanfiction och 

rollspel krävs till exempel förmåga att utveckla berättandet, att se återkommande teman 

och motiv och att kunna överföra berättelser från andra medier. Mötet med litteraturen 

blir således en växelverkan mellan litteraturens traditionella funktioner och utveckling 

                                                
56 Lundström och Olin-Scheller, ”Narrativ kompetens – en förutsättning för multimodala textuniversum”, 
TFL 2010:3-4. Lundström och Olin-Scheller beskriver narrativ kompetens som en utvidgning av 
begreppet litterär kompetens. Litterär kompetens har beskrivits som en kompetens bestående av flera 
konventioner och har använts för att beskriva förmågan att förstå, tolka och separera fiktivt- och icke-
fiktivt berättande i skönlitterär text. Narrativ kompetens är ett sätt att vidga litterär kompetens till att 
också innefatta förmågan att närma sig det berättade i multimodala textuniversum, där läsprocessen bland 
annat också blir beroende av läsaren som medskapare. Den narrativa kompetensen är således bredare än 
den litterära kompetensen och blir ett viktigt begrepp när det kommer till det berättade i nya medieformer 
och som ett sätt att hantera GY 2011:s betoning av det fiktivt berättade, inte bara i skönlitteratur och film 
utan också i andra medier. Se även Jonathan Culler. ”Litterär kompetens”. I Entzenberg, Claes & 
Hansson, Cecilia (red), Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2. Lund 1991. 
57 Luleå tekniska universitet, ”Fiktion och lärande i nya medielandskap”, 2013, 
http://www.ltu.se/ltu/media/news/Fiktion-och-larande-i-nya-medielandskap-1.111772 (Hämtad 2014-05-
14). 
58"Prosumentbegreppet används för att beskriva den roll som uppstår när en läsare blir både konsument 
och producent, det vill säga en medskapare vid läsningen. Detta är en roll som uppstår inte minst i 
samband med aktiviteter som rollspel och fanfiction, men också i samband med berättande i nya 
medieformer där läsandet blir en interaktiv aktivitet i så måtto att skapandet och läsarens upplevelse går 
hand i hand."
"
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av förståelse för narrativets betydelse. Den narrativa kompetensen blir därför relevant 

både för fiktion i litteratur och för fiktion i andra medier. 

 Lundström och Olin-Scheller utgår i sin forskning i huvudsak från dels Rita Felskis 

forskning kring vad som sker vid mötet med litteratur,59 dels hur texter hänger samman i 

olika medier och vad Henry Jenkins utvecklar kring textuniversum.60 För denna uppsats 

syfte utgår jag dock från artikelförfattarnas användning av Felskis och Jenkins 

forskning. Samtidigt kopplas resonemangen i artikeln också till traditionell 

litteraturdidaktisk forskning och inte minst litteraturvetaren Magnus Perssons 

resonemang om litteraturens funktion och värde för undervisning. 

 Lundström och Olin-Scheller omarbetar dock Jenkins definition av begreppet 

textuniversum. Utgångspunkten för Jenkins textuniversum är den konvergenskultur som 

uppstår när man överför berättelser från till exempel kända verk till andra medier och 

fortsätter berättelsen i annan form. Lundström och Olin-Scheller menar dock att det inte 

går att se det överförda berättandet till olika medier och former som något rent 

intermedialt, i och med att användarna inte nödvändigtvis ser sin aktivitet som något 

som förmedlas via olika medier, utan utvecklar i stället Jenkins definition av 

textuniversum som en grund för att förstå ”det specifika i den kompetens användarna av 

multimodala textuniversum utvecklar, där de exempelvis inte åtskiljer medieformer”61. 

 Vad Rita Felski definierar som fyra identifierbara beståndsdelar vid mötet med 

litteratur, igenkänning, hänförelse, kunskap och chock, är dock avgörande för den 

narrativa kompetens som Lundström och Olin-Scheller definierar. 

 Igenkänning innebär inte bara upplevelse av det som utgör beröringspunkter vad 

gäller egen erfarenhet och identifikation, utan också upplevelse av vad som skulle 

kunna vara, och har stor betydelse som meningsskapare. För litteraturundervisning blir 

igenkänning och det bekanta ofta viktigt att samtala kring texten utifrån, emedan 

igenkänning och repetition i form av till exempel bekant och återkommande intrig, 

miljö och karaktärer i fanfiction och rollspel blir en förutsättning för prosumentens 

kreativitet och meningsskapande och ”därmed också lärandet”62. Detta gör igenkänning 

relevant även utanför traditionell litteraturläsning men visar att det samtidigt är något 

som bör vidareutvecklas och sammanfogas med Beebees litteraturdidaktik och att se 

återberättandet som ett sätt att utveckla litterär kompetens. 
                                                
59 Rita Felski, Uses of literature, Malden, Mass. 2008. 
60 Henry Jenkins, ”The cultural logic of media convergence”, i International Journal of Cultural Studies, 
Volume 7 (1). 
61 Lundström och Olin-Scheller, s. 109. 
62 Ibid., s. 110. 
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 Den andra av Felskis beståndsdelar är hänförelse. För Lundström och Olin-Scheller 

består hänförelse av ett slags ”sinnesrörelse”63 i upplevelsen av fiktion och 

medvetenheten om att det är fiktion man upplever. Detta kräver inlärning och övning 

men är samtidigt något som tycks mer tillgängligt i interaktiva medier, än i litteratur i 

traditionell bemärkelse, skriver Lundström och Olin-Scheller. Att interaktivitet och 

prosumentrollen skapar goda förutsättningar för att närma sig detta dubbla medvetande, 

alltså hänförelsen och medvetenheten om att det samtidigt är fiktion, är en intressant 

slutsats. Samtidigt bör man vara försiktig med att se interaktiviteten i sig som 

förutsättning för hänförelse, då man kan tänka sig att hänförelse mer handlar om 

engagemang och att interaktiva medier, litteratur och litteraturdidaktik i olika 

utsträckning engagerar läsare och prosumenter. Berättande och interaktivitet, kanske via 

Beebees återberättande, skulle dock kunna innebära möjligheter att skapa bättre 

förutsättningar för att nå hänförelse i litteraturundervisning. Lundström och Olin-

Scheller menar också att förmåga att läsa och skriva berättelser, förståelse för fiktion, 

tillägnande av metaspråk, kommunikativ kompetens samt förmåga att ge feedback är 

ytterligare förmågor som utvecklas i samband med prosumentrollen och den hänförelse 

som interaktivitet skapar förutsättningar för. Eftersom också detta är kompetenser som 

betonas för hela svenskämnet i GY 2011 och det faktum att de utvecklas på frivillig 

grund, under lustbetonade former, torde hänförelse och narrativ kompetens innebära 

potential ”när det gäller mer traditionella literacy-kompetenser”64 och 

litteraturundervisning. Lundström och Olin-Scheller noterar också att förmåga att 

hantera hänförelse i textuniversumens dubbla medvetande är särskilt intressant att 

studera framöver, vilket tycks vara en rimlig slutsats. 

 Lundström och Olin-Scheller hävdar vidare att prosumentrollen utvecklar förmåga 

att hantera såväl empati, attityder och värderingar, vilka är viktiga aspekter av 

identitetsskapande. Förmåga att se gemensamma teman, relatera det berättade till sig 

själv och till allmänmänskliga förhållanden är förmågor som svenskämnet uppmanar till 

att utveckla. Hänförelse i kombination med världslitteratur tycks således vara en 

angelägen utgångspunkt för litteraturdidaktik att utforska. Frågan är nämligen hur man 

närmar sig hänförelse i samband med traditionella litteraturstudier och med syfte att 

närma sig det allmänmänskliga. Beebees fokus på återberättande som ett sätt att närma 

sig litteratur tycks delvis vara ett uttryck för prosumentrollen och innebär därför ett 

                                                
63 Ibid., s. 110."
64 Lundström och Olin-Scheller, s. 111. 
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viktigt område att utforska när det handlar om att se hänförelse som ett sätt att närma sig 

det allmänmänskliga via exempelvis världslitteratur. Detta är också något som är 

möjligt att också koppla till den tredje beståndsdel som Lundström och Olin-Scheller 

redogör för och som innebär att litteratur och fiktion ger kunskap och inblick i hur andra 

människor, under olika tider och i olika kulturer, känner, tänker och samspelar. Enkelt 

uttryckt förmedlar fiktion möjlighet till insikt i andras erfarenheter. Även om vissa delar 

av prosumentrollen är unika och ställer krav på kreativ kompetens vid medskapandet, 

skiljer sig andra medier som bärare av kunskap inte från traditionell litteratur och bör 

således vara till gagn även för mötet med världslitteratur i undervisning. 

 Den fjärde beståndsdel som Felski identifierar är chock. Mötet med litteratur kan ge 

nya, våldsamma möten med erfarenheter som löser upp den övertygelse man har, då 

erfarenheter via litteraturen blir både verkliga och fiktiva upplevelser och därmed berör. 

Lundström och Olin-Scheller pekar på denna fjärde beståndsdel som en förutsättning för 

att övriga beståndsdelar ska bli meningsfulla, eftersom de ges mening först när de ställs 

mot det nya och utmanande.65 Samtidigt har chocken en inneboende problematik i så 

måtto att det är en svår avvägning att avgöra hur den kommer att tas emot hos den 

enskilde individen. Chocken kan bli för stark och innebära att man slutar engagera sig, 

men det kan också blir för intetsägande och därmed ett misslyckat försök till att skapa 

en våldsam reaktion. Avvägningen för litteraturundervisning är svår, men samtidigt 

finns det en potential i chocken som ett medel att närma sig det allmänmänskliga via. 

 För Lundström och Olin-Scheller är det tydligt att mötet med litteratur kräver nya 

kompetenser. Litteratur ska enligt Lundström och Olin-Scheller ”bidra till en så kallad 

kognitiv kartläggning, vilket innebär att den ska vara didaktisk och erbjuda möjligheter 

för läsaren att orientera sig i världen”66. Detta ligger också i linje med det 

allmänmänskliga och den tydliga funktion som avses med litteraturstudier i GY 2011.   

 Narrativ kompetens innebär alltså ett sätt att vidga den traditionella litterära 

kompetensen. Nya medier och interaktivitet i ett multimodalt textuniversum hanteras 

utifrån en vidare förståelse för narration. I de intervjuer som artikelförfattarna 

genomfört återkommer rollspelarna till att de utvecklar förmåga att förutse vad som ska 

ske i exempelvis filmer och de har identifierat narrativa mönster via sin roll som 

prosument och indirekt bekräftat Felskis igenkänning. Detta ligger också nära Thomas 

Beebees arbete med att på olika sätt återberätta texter och att i dem se likheter och det 

                                                
65 Lundström och Olin-Scheller, s. 112. 
66 Ibid., s. 112."



  
 

30 

särskiljande. Att identifiera intrigen är alltså en viktig beståndsdel för att hantera 

litteratur och skapa förutsättningar för den beståndsdelar som Felski definierar och den 

narrativa kompetensen bör således angelägen att koppla till mötet med världslitteratur. 

 För Lundström och Olin-Scheller är det sociala samspelet en förutsättning för den 

narrativa kompetensen och det torde i klassrummet vara möjligt, vilket Beebee också 

ger exempel på, att skapa detta. Kunskap och lärande sker via samspel och utbyten av 

erfarenheter och perspektiv, vilket delvis återfinns i de litteratursamtal som sker i våra 

klassrum idag, och något som skapar förutsättningar för metareflektion. Detta är en 

viktig del av litteraturens funktion i GY 2011 och det utvecklade återberättandet, 

tillsammans med ett väl genomtänkt litteratururval för att nå de beståndsdelar som 

Felski menar att mötet med litteraturen har, tycks dock skapa goda förutsättningar för 

att nå just kunskap och lärande.  

 Skolan ställer tyvärr motstridiga krav som gör att denna process ofta hindras. 

Orsaken till detta är av naturliga skäl betyg och bedömning. Utanför skolan löses dock 

detta ramverk upp och eleverna samspelar och rör sig fritt mellan grupper och 

informationsutbyten. Tyvärr är de läskompetenser som efterfrågas i skolans värld sällan 

kalibrerade mot de kompetenser som utvecklas utanför skolan och undersökningar som 

PISA, inte minst, utgår från traditionella läskompetenser. Utanför skolan rör sig dock 

eleverna sannolikt i och utvecklar kompetenser utifrån andra symbolsystem och 

berättarformer.67  

 Lundström och Olin-Scheller pekar också på det har uppmätts skillnader mellan 

pojkars och flickors fritidsvanor och läsförmågor som uppmätts. Flickor dras i högre 

utsträckning till prosumentroller som ligger förhållandevis nära ”de traditionella 

språkliga praktikerna, exempelvis fanfiction, medan andelen roll- och datorspelare är 

väsentligt högre bland pojkar”68. Samtidigt bör man vara uppmärksam på de 

förändringar som snabbt tycks ske i samband med nya digitala medier och spelformer. 

Lundströms och Olin-Schellers artikel speglar förmodligen inte de vanor och 

förutsättningar som råder i dag, då pojkars och flickors vanor kan se annorlunda ut än 

vad de gjorde för snart ett halv decennium sedan. 

 

Den narrativa kompetensen tycks vara kopplad till nya kommunikationsformer och 

medier, men genom att också använda det berättade i fiktion, i synnerhet med 

                                                
67 Lundström och Olin-Scheller, s. 114. 
68 Ibid., s. 114. 
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medvetenhet om Felskis fyra beståndsdelar, blir narrativ kompetens också ett sätt att 

närma sig den funktion Skolverket menar att litteratur ska ha enligt GY 2011 och som 

ett sätt att skapa förutsättningar för att se det allmänmänskliga. Nya fiktionsformer och 

nya roller hos läsare, inte minst prosumentrollen, blir ett sätt att hantera och skapa 

förutsättningar för fördjupad förståelse av fiktionens grundstenar. Via fiktionen får vi 

sedan kunskap om världen och de erfarenheter som Skolverket eftersträvar i att mot det 

allmänmänskliga ställa sina erfarenheter. För Lundström och Olin-Scheller är den 

narrativa kompetensen ett sätt att bevara skolans relevans, men det är också ett sätt att 

legitimera och skapa förutsättningar för att närma sig litteratur från andra delar av 

världen och via olika medier.69 Begreppet det allmänmänskligas konsekvenser för 

texturval, dess implicita koppling till världslitteratur, behovet av att legitimera litteratur 

och av utvecklade av didaktiska strategier ställer ofrånkomligen nya krav på 

litteraturundervisningen i GY 2011. Därför tycks Damrosch och Beebees 

litteraturdidaktiska metoder och teorier, och i någon Morettis resonemang om att se 

litteraturen från avstånd, vara angelägna att foga till den narrativa kompetens som 

definieras av Lundström och Olin-Scheller.  

 Det är till syvende och sist läraren som i svenskämnet skapar det större 

sammanhanget, står för urvalet samt skapar relationen mellan elevens erfarenheter och 

andras erfarenheter. Narrativa kompetense tillsammans med världslitteratur innebär 

möjligheter att skapa en sådan relation. Den väg som skapar mest spänning relationen, i 

form chock och hänförelse, är den väg som innehåller störst lärpotential. Det är 

följaktligen detta spänningsfält som bland annat är målet för läraren att skapa. Då först 

skapas ett verkligt möte mellan elevens föreställningsvärld och andras erfarenheter och 

då först kan man skapa förusättningar för att närma sig och och uppnå 

litteraturundervisningens funktion i GY 2011. Damrosch och Beebees forskning kring 

didaktik, berättandet och världslitteraturen innehåller resonemang som bör fogas till 

arbetet med att utveckla den narrativa kompetensen. Den forskning som hittills bedrivits 

pekar nämligen på att litteraturundervisningen i GY 2011 har mycket att vinna på en 

sådan sammansmältning. 

 

Sammanfattning 

I denna ämnesdidaktiska studie har jag närmat mig och analyserat några av de nya 

begrepp och uppmaningar som framträder kring litteraturens funktion i svenskämnet i 
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GY 2011. I fokus har begreppet det allmänmänskliga stått och genom diskursanalys har 

jag avtäckt dess innebörd och vidare undersökt dess implicita koppling till begreppet 

världslitteratur. Mot bakgrund av denna koppling har möjligheter och utmaningar som 

uppstår för världslitteraturens plats och läsning i svenskämnets litteraturundervisning 

lyfts och utifrån dessa nås slutsatsen att svenskämnet behöver utveckla nya 

litteraturdidaktiska strategier. För att svara mot behovet av nya litteraturdidaktiska 

strategier har en av litteraturens minsta gemensamma nämnare, berättandet, och dess 

betydelse för mötet med litteraturen undersökts. Via berättandet och det 

allmänmänskliga kopplat till världslitteratur har jag avslutningsvis närmat mig det nya 

forskningsområdet narrativ kompetens och visat att den narrativa kompetensen har stor 

litteraturdidaktisk potential kopplat till det fiktivt berättade i skönlitteratur, film och 

andra medier. I min studie har jag således visat att svenskämnets litteraturundervisning i 

GY 2011 har mycket att vinna på att man sammansmälter litteraturdidaktik kopplat till 

världslitteratur och den narrativa kompetensen. 
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