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SAMMANDRAG 
Det här arbetet syftar till att undersöka hur svensklärare på gymnasiet ser på och hanterar det 
tvådelade uppdraget – demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget – i litteraturundervis-
ningen, Svenska B. Genom närläsning av styrdokument, tolkning av sekundärlitteratur och 
genom en kvalitativ intervjuundersökning med fem svensklärare har jag försökt ta reda på hur 
elevernas rätt till inflytande i undervisningens alla moment påverkar litteraturundervisningen, 
men även omvänt - hur kunskapsuppdraget påverkar genomförbarheten av demokratiuppdra-
get. 

Undersökningen visar att föreställningarna kring de båda uppdragen är heterogena. Det 
råder stor variation i både litteratur och hos lärare vad begrepp som elevinflytande och elev-
demokrati innebär, men också vad litteraturundervisningen som kunskapsuppdrag är och bör 
vara. På så vis skiftar ämnets form och karaktär och förverkligandet av de båda uppdragen 
varierar starkt beroende på den enskilde lärarens uppfattning. Undersökningen pekar i rikt-
ningen att de som bäst klarar av att kombinera såväl kunskapsuppdrag som demokratiuppdrag 
är de som har en receptionsteoretisk litteratursyn, medan de lärare som drar åt ett mer forma-
listiskt synsätt tenderar att låta kunskapsuppdraget överskugga demokratiuppdraget. 
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1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
-”Kan vi inte få välja bok själva istället? Jag vill läsa Ego girl av Carolina Gynning!” Jag var 
vikarie i svenska på gymnasiet och hade tänkt att vi skulle läsa Doktor Glas, Hjalmar Söder-
berg. Vad gjorde jag nu? Jag ringde den ordinarie läraren som var sjukskriven och fick till 
svar att det inte blev tal om någon ”fri läsning”, Söderberg däremot var ett utmärkt val. Så 
fick det bli, men jag vet inte om utfallet blev det bästa. Några läste pliktskyldigast och de be-
tygsgrundande recensionerna som trillade in sedan var en blandning mellan omdömet ”dötrå-
kig” och rena avskrivningar från baksidestexten. För mitt vidkommande var det hela ett peda-
gogiskt misslyckande från början till slut. 

Det var många saker som blev fel i klassrummet den där gången, men jag minns särskilt att  
jag började att fundera över elevernas inflytande i förhållande till både min yrkesmässiga och 
ämnesmässiga kompetens och till litteraturämnet i sig. Tankarna flög högt och lågt – kunde 
eleverna verkligen göra en vettig bedömning av vad som var relevant att läsa inom ramen för 
B-kursen? Skulle de överhuvudtaget självmant välja några klassiker – ”centrala verk” som 
kursplanen uppmanar? Skulle det bara bli faktionslitteratur nu, om eleverna bjöds in – Mark-
lund, Guillou och Gynning? Fast tänk om läsintresset istället skulle explodera av möjligheten 
att själva få vara med och välja? Kanske skulle läslusten väckas? Kanske skulle Rowling bli 
en brygga till Rousseau? Eller så skulle ingen nå målen för litteraturundervisningen om man 
inte styrde upp innehåll och form? Och till sist den över allt skuggande frågan: Men vad ska 
ämnet vara bra för då? Egentligen. Vad är meningen, till vilken nytta? Också var det det där 
med demokratin också… 

Förvirringen var total mellan fördomar, kunskaper, styrdokument och bristande erfarenhet. 
Därifrån hämtar jag också utgångspunkten för den här uppsatsen. Kravet om elevinflytande 
och elevdemokrati, det s.k. demokratiuppdraget, i undervisningens alla moment är odiskuta-
belt, det är lagstadgat och har betonats i åtskilliga varianter med emfas sedan 1940-talet. Trots 
det är frågan inte helt oproblematisk i förhållande till det andra uppdraget man som lärare är 
satt att utföra, kunskapsuppdraget. Hur hanterar man det lagstadgade elevinflytandet i littera-
turundervisningen? Eller omvänt – hur hanterar man litteraturundervisningen i det elevdemo-
kratiska synsättet? Är elevinflytandet ett ansvar och en rättighet som enbart är av godo? Finns 
det risk att de demokratiska målen överskuggar de ämnesspecifika målen? Tillspetsat; kan 
Rowling utkonkurrera Rousseau på demokratiska grunder? Kan läslustens Liza Marklund 
lägga läslistens Selma Lagerlöf i malpåse? Eller är det tvärt om? Eller kanske mitt emellan?... 
 

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att, genom samtal med svensklärare på gymnasiet, tolkning 
av styrdokument och med stöd i sekundärlitteratur, undersöka synen på och hanteringen av 
elevinflytande i gymnasiets litteraturundervisning (B-kursen). Undersökningen syftar till att 
diskutera lärarens tvådelade uppdrag – demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget, elevin-
flytandets roll i litteraturundervisningen och omvänt med allt vad det innebär av teori och 
praktik, konsekvenser och genomförbarhet. Att jag uppehåller mig vid just litteraturunder-
visningen inom svenskämnet beror på att jag anser att det är den del av ett annars fritt ämne 
som kan tyckas mest problematisk i förhållande till demokratiuppdraget (om det alls är något 
problem!), eftersom det dels genom styrdokumenten, dels av tradition är styrt och uppbundet 
kring specifikt och koncentrerat lärostoff (litteraturhistoria, epoker, författarskap, kanonise-
rade läslistor, form och stilistik e.t.c.).  
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Min förhoppning är att en belysning av frågan kan så ett tankefrö för de svensklärare, som 
i likhet med mig själv, funderar över hur man på bästa sätt förvaltar båda sina uppdrag. 

1.3 Arbetets disposition 
Arbetet är upplagt efter tanken att gå från teori till praktik - från lagtext via teoretisk diskus-
sion till praktisk verklighet: 

Undersökningen inleder med en genomgång av styrdokumenten – skollag, läroplan och 
kursplan – som syftar till att ge en lagbunden utgångspunkt till fortsatta resonemang. Utsnit-
ten ur styrdokumenten behandlar å ena sidan demokratiuppdraget, å andra sidan kunskaps-
uppdraget, d.v.s. vad man som lärare de facto är satt att förverkliga både elevdemokratiskt och 
kunskapsmässigt i litteraturundervisningen. 
 Därefter följer två kapitel som är tänkta att ge ytterligare teoretisk anknytning till ämnet, 
men på en mer fördjupad och diskuterande nivå – vad säger forskningen om elevdemokrati 
och elevdemokrati i litteraturundervisningen – vad innebär begreppen? Hur ser verkligheten 
ut? o.s.v. Efter detta följer en sammanställning av en kvalitativ intervjustudie som jag har ge-
nomfört med fem gymnasielärare i svenska. Studien är tänkt att ge en konkret, dock begrän-
sad med tanke på underlagets omfattning, bild av verkligheten samt koppla teori till praktik. 
Slutligen följer en avslutande och sammanfattande diskussion av hela undersökningen som 
återkopplar till inledning och syfte. 
 

1.4 Metod och genomförande  
Naturligt för det här arbetet har varit att arbeta utifrån en kvalitativ metod. Mitt syfte indikerar 
att jag vill finna mönster och förstå ett sammanhang i sin helhet och på djupet, och jag tror att 
det lämpligaste sättet att göra det på är att tolka och analysera såväl texter som muntliga utsa-
gor. Jag vill försöka sätta mig in i de intervjuades föreställningsvärld och finna gemensamma 
nämnare, avvikelser och strukturella mönster och kunna koppla dem till en teoretisk bak-
grund. På så vis ansluter jag mig till den hermeneutiska forskningstraditionen och gör alltså 
inga anspråk på att finna någon absolut sanning eller tala om hur verkligheten exakt ser ut. I 
analogi med den hermeneutiska traditionen tror jag att mänskliga handlingar varken låter sig 
mätas eller jämföras med kvantitativa variabler. Med en kvalitativ, hermeneutisk tolknings-
ram för såväl sekundärlitteratur som intervjuer hoppas jag däremot finna varierade bilder av 
verkligheten som i sin tur säger något på ett högre, strukturellt plan (Bryman 2004). 
 Intervjuerna har jag utfört utifrån Jan Trosts (2005) idéer om kvalitativa intervjuer. Jag har 
djupintervjuat (ett begrepp som Trost i och för sig värjer sig emot, då det kan föra tankarna till 
psykoanalytiskt tänkande – jag använder det här ändå, eftersom det är ett begrepp som är le-
vande för de flesta) fem stycken lärare i svenskans litteratur-B-kurs vid ett gymnasium. Inter-
vjuerna föregicks av ett besök där jag lämnade ut information om undersökningens syfte, lä-
rarnas roll i undersökningen samt övergripande samtalsfrågor (se Bilaga). Därefter träffade 
jag dem en och en för samtal i ca 1 timme vardera. Utgångspunkten var samtalsfrågorna, men 
jag lät dem tala relativt fritt för att i största möjliga mån undvika att jag själv ledde in dem på 
spår som annars kanske varit oviktiga för dem i sammanhanget.  

Jag hade utarbetat en intervjuguide enligt Trosts tankar kring frågemetodik, d.v.s. att vara 
väl förberedd med olika frågeområden snarare än specifika frågor, och använde mig av den i 
varierande utsträckning beroende på den intervjuades behov av styrning och/eller förmåga att 
sväva ut i samtal som inte rörde frågeställningen. Jag antecknade under varje intervjutillfälle 
och skrev rent och analyserade sedan direkt efteråt, på plats. Jag undvek att banda intervju-
erna, eftersom jag, likt Trost, anser att bara vetskapen om bandspelaren/MP3’n kan vara 
hämmande för många, såväl för intervjuaren som för den intervjuade (Ib., 51 ff). 
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Urvalet av intervjuade lärare handlade i första hand om att finna behöriga svensklärare som 
undervisade i litteratur, svenska B, i andra hand om att finna spridning i ålder, yrkeserfarenhet 
och inriktning på de program de undervisade på. Utfallet blev följande: 

 
 Lärare 1: Man, 62 år, lärare i svenska och engelska i huvudsak på 

Samhällsvetenskapligt program, ca 30 år i yrket. 
 Lärare 2: Kvinna, 49 år, lärare i svenska och engelska i huvudsak på Barn- och 

fritidprogrammet, ca 10 år i yrket. 
 Lärare 3: Kvinna, 52 år, lärare i svenska och textil i huvudsak på Estet- och Hotell 

& restaurangprogrammet, ca 20 år i yrket. 
 Lärare 4: Kvinna, 43 år, lärare i svenska och historia i huvudsak på Byggprogram-

met, ca 10 år i yrket. 
 Lärare 5: Kvinna, 31 år, lärare i svenska och engelska i huvudsak på Handelspro-

grammet, ca 5 år i yrket.  
 

1.5 Material 
Förutom den kvalitativa intervjuundersökningen som redogjorts för i ovanstående avsnitt har 
jag använt mig av och tolkat sekundärlitteratur som kan kopplas till tre kategorier, 1. Styrdo-
kument, 2. Forskning och statliga utredningar kring demokratiuppdraget, 3. Forskning kring 
gymnasiets litteraturundervisning samt demokratiuppdragets koppling till den: 
 

1. Styrdokumenten: Här avses Skollagen, FN’s barnkonvention, Läroplan för de frivil-
liga skolformerna (Lpf 94) och ämnesplan och kursplan för svenska B (SV1202). 

2. Forskning och statliga utredningar kring demokratiuppdraget: Jag vill ha inflytande 
över allt (1998) - en sammanställande rapport från Skolverket av red. Amelie Tham 
som försöker bena ut vad elevinflytande är och skulle kunna vara, SOU 1997:121 Om 
Skola i en ny tid - ett slutbetänkande från Skolverket som behandlar elevinflytande, 
Demokrati och utbildning (1997) av John Dewey, vilken ses som en förgrundsgestalt i 
frågor som rör skola och elevinflytande i Sverige, Utbildning som kommunikation – 
Deliberativa samtal som möjlighet (2007) av red. Thomas Englund. Englund är en 
tongivande röst i dagens debatt kring elevdemokrati, Det flerstämmiga klassrummet 
(1996) av Olga Dysthe, norsk forskare som även hon är framträdande i den nuvarande 
synen på elevdemokrati och elevinflytande i Sverige. Dysthe och Englund företräder 
snarlika men ändå något olika förhållningssätt. 

3. Forskning kring gymnasiets litteraturundervisning samt demokratiuppdragets kopp-
ling till den: Litteraturdidaktik från gymnasium till förskola (2006) – rapport 11:2006 
från Vetenskapsrådet med Gerd B Arfwedson som sammanställare. Arfwedson be-
skriver här hur litteraturläsningen i gymnasiet ser ut i dag med utgångspunkt i aktuell 
forskning, Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik och teori (2005) av Bengt 
Bredow och Kristina Rinisland, författarna blickar både framåt och bakåt och i nutid 
för att se vad litteraturläsning med gymnasieungdomar både kan och bör vara. Slutli-
gen Att läsa skönlitteratur med tonåringar (2003) av Gunilla Molloy - boken tar upp 
en direkt koppling mellan kunskapsuppdraget och demokratiuppdraget, litteraturun-
dervisning och elevinflytande. Molloy diskuterar bl.a. hur, vad och varför man kan 
och bör arbeta med litteratur i demokratiundervisningen och demokrati i litteraturun-
dervisningen. 

 
Övrig litteratur som jag använt mig av, men på ett mer flyktigt plan, återfinns i litteraturlistan. 
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2 UNDERSÖKNING 
I det följande kommer jag att behandla styrdokumenten som ligger till grund för å ena sidan 
det elevdemokratiska synsättet, å andra sidan definierar litteraturmomentet inom svenska B. 
Därefter följer nedslag i sekundärlitteratur som rör elevdemokratiska aspekter i undervis-
ningen samt dito som tar upp litteraturläsning med ungdomar inom skolans ramar. Jag har 
försökt att hitta en teoretisk bakgrund som kommer nära mitt syfte och kombinerar elevdemo-
krati med litteraturundervisning, men just den infallsvinkeln har varit begränsad. Därför är de 
teoretiska referensramarna något vidare än vad jag hade hoppats på. Som en pragmatisk över-
byggnad av teoribakgrunden följer sedan resultatet av de intervjuer jag har genomfört. 

Jag kommer att använda mig av begreppen elevinflytande och elevdemokrati på ett syno-
nymt sätt. Detta eftersom jag varken hittar definition eller diskrepans mellan dem i styrdoku-
menten. Även den teoretiska bakgrundslitteraturen och lärarnas samtal kring begreppen är 
vaga i formuleringarna. Jag har tolkat det som att elevdemokrati och elevinflytande dels be-
traktas som vida begrepp vilka innefattar det mesta som rör barns- och ungdomars rättigheter 
att påverka sin situation i skolan, dels används liktydigt. 

 

2. 1 Styrdokumenten 

2.1.1 Elevinflytande – elevdemokrati 
Formuleringar om elevinflytande och elevdemokratiska rättigheter är beskrivna i en mängd 
varianter, exempelvis: 
 

Verksamhet i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska rättigheter (Lä-
rarförbundet 2006: skollagen, 1:2). […] Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas 
(Ib., 5:2). 

 
FN’s barnkonvention tar ett övergripande grepp om barns- och ungdomars demokratiska rät-
tigheter: 
 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets 
ålder och mognad (Lärarförbundet 2006: FN’s barnkonvention, 12:1). 
 
Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser 
söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller 
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer (Ib., 13:1). 

 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) behandlas elevernas rättigheter till infly-
tande i mer konkreta ordalag: 
 

De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Ele-
vernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som for-
mer skall vara viktiga principer i utbildningen (Lärarförbundet 2006: Lpf 94, 2:3) 

 
Vidare sägs att läraren skall: 
 

[…] se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på ar-
betssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen (Ib.). 
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2.1.2 Litteraturmomentets ämnesbeskrivning och mål 
I ämnesbeskrivningen för gymnasiets svenskämne (Skolverket 2000b:1 ff) lyfter man fram att 
språk och litteratur ska behandlas som en helhet. Övergripande anger ämnets syfte bl.a. att 
eleverna ska ges möjlighet att ”ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och 
diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter”(s.1). Eleverna ska också få ”rikligt 
med tillfällen […] att möta olika texter och kulturyttringar”(Ib.). Svenska B, i större utsträck-
ning än A-kursen, kännetecknas av analytisk utveckling och strävar efter en litteraturläsning 
som vidgar perspektivet mot historien, samhället och framtiden. I B-kursen vill man att ele-
vens analytiska förmåga fördjupas, både språkligt och litterärt. Kursen ska ge eleverna möj-
ligheter att förstå texters djupare innebörd. Som mål för litteraturläsningen anger ämnesbe-
skrivningen att undervisningen ska sträva efter att eleven dels; 
 

utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider 
och kulturer och stimuleras till att söka sig till litteratur och bildmedier som en källa till kunskap och 
glädje (Ib., 2) 

 
dels; 
 

får möjlighet att utveckla beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att tillägna 
sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer från olika tider (Ib.) 

 
Angående elevernas inflytande i undervisningen anges allmänt att svenskämnet ger stora 
möjligheter att utgå från elevernas önskemål, förutsättningar och erfarenheter (Ib., 3). 

I kursplanen för Svenska B (Skolverket 2000a) konkretiseras målen för litteraturmomentet, 
även om ämnet som ovan anger ska ses som en helhet mellan språk och litteratur. Det står att 
eleven efter avslutad kurs skall: 
 

[…] kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter 
med anknytning till vald studieinriktning (Ib., 1) 

 
och 
 

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha stiftat be-
kantskap med författarskap från olika tider och epoker (Ib.) 

 
Betygskriterierna för litteraturmomentet anger att eleven för betyget Godkänt: 
 

tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film och påvisar sam-
band och skillnader […] redogör för betydelsefulla författarskap och idéströmningar (Ib.) 

 
för betyget Väl godkänt: 
 

analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära begrepp […] reflekterar vid 
läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som format texten och textens giltighet 
för vår tid (Ib., 2) 

 
för betyget Mycket väl godkänt: 
 

läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande till den miljö, den tid 
och det samhälle där de har uppstått […] uppfattar olika innebörder i lästa texter (Ib.)  
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2. 2 Teoretisk bakgrund elevinflytande 
Läser man styrdokumenten, så råder det ingen tvekan om att det elevdemokratiska förhåll-
ningssättet är odiskutabelt. Det ska appliceras i varje undervisningsmoment, så även i littera-
turdelen i svenska B, vilken kännetecknas av förhållandevis konkreta kursmål i jämförelse 
med övriga kurser inom ämnet. Att kombinera ett relativt specifikt innehållsmål med ett mål 
om individens valmöjligheter och påverkansrätt kan synas svårförenligt. Det förutsätter kun-
skaper om vad styrdokumenten egentligen menar, bortom de vaga och svepande formulering-
arna om såväl elevdemokrati och elevinflytande som de litterära målen. I det följande presen-
teras nedslag i forskningen kring elevdemokrati och elevinflytande som syftar till att försöka 
förstå begreppen innehållsmässigt. 
 

2.2.1 Vad säger staten? 
I Skolverkets sammanställande bok Jag vill ha inflytande över allt (1998:5 ff) tar Amelie 
Tham bl.a. upp hur elevers demokratiska rättigheter fick en ökad angelägenhet efter andra 
världskriget. Begreppet elevinflytande lyftes fram hos skolkommissionen på allvar första 
gången 1946 och då i mening att fostra ungdomar till demokrati och föra in debatten om sam-
hällets värdegrund i skolan. Påföljande decennier, framförallt under1970- och 80-talen, inför-
des en rad bestämmelser i skolförordningen som i första hand sökte säkerställa elevers for-
mella inflytande i skolan, d.v.s. klassråd, klasskonferenser, elevråd m.m.. Under 1990-talet 
talet ansågs själva företeelsen om elevers rättighet till inflytande så viktig att den infördes i 
skollagen och fick utökat utrymme i läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94). Diskussionerna tog också 
nya vändningar, nu handlade det i första hand om att synliggöra elevernas informella infly-
tande, d.v.s. rätt att påverka sin vardag och sitt arbete. Detaljstyrningen blev mindre från stat-
ligt håll och kravet att förverkliga de demokratiska målen i klassrummet förflyttades till lokalt 
plan – rektorer och lärare. 

Tham menar att historien visar hur ett begrepp som elevinflytande råkat ut för ödet att 
trots sin ökade användning, i både teori och praktik, ändå vara otydligt, obestämt och starkt 
skiftande i sin innebörd. Vidare påpekar hon det något paradoxala i att ett begrepp som hand-
lar om grundläggande demokratiska värderingar blivit lämnat åt varje enskild lärare att tolka 
och definiera (Ib., 7). 

Idéer om vad begreppet trots allt står för är dock inte helt frånvarande från statligt håll. 
Snarare finns en uppsjö av delbetänkanden och SOU-rapporter som behandlar frågan, även 
om det rör sig på en metanivå i förhållande till skolans vardag och undervisningens praktiska 
genomförande. I SOU 1997:121 Skolfrågor – Om skola i en ny tid (s. 103 f.) anknyter förfat-
tarna till sitt delbetänkande Inflytande på riktigt och säger att elevers inflytande handlar om; 
 

 en mänsklig rättighet att ha inflytande över sitt dagliga arbete (FN:s barnkonvention) 
[min kursivering] 

 att fostra till demokratiska medborgare [min kursivering]. Demokrati är något som 
ständigt måste erövras på nytt och att vänja barn och ungdomar vid att de är delaktiga i 
beslut, att de har ansvar och rättigheter i verksamheten kommer att förbereda dem för 
att ställa krav på delaktighet även när de lämnat skolan. 

 att genom aktiv medverkan främja lärande [min kursivering]. Betänkandet lutar sig 
mot de senaste 20 årens forskning som visar att en individ måste vara engagerad och 
delaktig i det hon gör för att kunna lära sig något bestående och djupgående. 

 
SOU 1997:121 lägger ut texten om att elever inte ska ses som passiva mottagare av någonting 
som skolan ska förmedla, utan som aktiva individer som själva utvecklar både kunskaper och 
värderingar. Man använder begrepp som nyfikenhet, lust att lära, stimulans, utmaningar, kri-
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tiskt tänkande, reflektion, kommunikation, empati, och detta ska ske i en miljö där man re-
spekterar varandra, lyssnar på varandra och aktivt är med och skapar sin vardag i dialog (Ib., 
104). 

Tham (1998:114) menar att det inte finns något recept för elevinflytande, varken för vad 
det är eller hur det ska se ut, men hon hänvisar till en grund av ”urgamla principer för sam-
hälleligt liv och medmänsklighet”(Ib.) som betonar; reflektion och eftertanke, dialog och möte 
– att höra och se varandra och att möta sig själv. Avslutningsvis säger hon att elevinflytandet 
måste bli tydligt i hela sin mångfald och synliggjort för alla, inte minst för eleverna. Detta 
som en uppmaning från Skolverkets sida, då undersökningar dels visar att eleverna själva inte 
upplever att de har särskilt stort inflytande i sin skolvardag, dels visar att lärarna är skeptiska 
till elevers faktiska förmåga att klara av ett allt för stort ansvarstagande för sin kunskapsin-
hämtning.  

Att elevinflytandet i skolan, trots decennier av uppmärksamhet och bearbetning, de facto är 
ringa, visar rapport efter rapport som sammanställts i Skolverkets rapport 3003;36 Demokrati 
och inflytande i skolan (1993). Genom hela 1980-, men även början av -90-talet pekar under-
sökningar på att undervisningen på elevdemokratisk basis, trots ökad emfasering från statligt 
håll, lyser med sin frånvaro – undervisningen är fortfarande lärarstyrd och detaljinriktad. Lä-
rarna har dålig kunskap i att hantera ett utökat inflytande från eleverna och de känner tidspress 
att hinna med kursen och ser därmed ett motsatsförhållande mellan kunskapsinhämtning och 
demokratiska arbetsformer. Eleverna å sin sida är passiva och tänker traditionellt kring hur 
man ska arbeta i skolan. Dessutom anser de att ett passivt förhållningssätt främjar deras chan-
ser till bra betyg (Ib., 14-25). 
 

2.2.2 John Dewey – det utbildningsdemokratiska navet 
I forskningen kring elevinflytande och elevdemokrati är det omöjligt att bortse från John De-
weys (företrädare för den amerikanska progressivismen under första delen av 1900-talet) på-
verkan och genomslagskraft. Gunvor Selberg (2001:51 f.) bland andra belyser i en historisk 
översikt hur han har haft stort inflytande på svensk pedagogik och svensk skola inom just det 
här området. Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, hävdar i förordet 
till Demokrati och utbildning (Dewey 1997:11-29) att Dewey än idag är en inspirationskälla 
för såväl pedagogisk teori som praktiskt arbete och menar att hans Demokrati och utbildning 
är ett nav kring vilket många diskussioner kretsar och måste kretsa. Englund säger att svensk 
läroplansutformning genom 1900-talet kan ses i uttolkningen av den amerikanska progressi-
vismen med Dewey som huvudföreträdare.    

Essensen i John Deweys utbildningsdemokratiska syn är, grovt generaliserad, tvåhövdad. 
Dewey (1997:passim) menar att en demokratiskt genomsyrad undervisning gagnar, och är 
nödvändig, för att både upprätthålla och reproducera den demokratiska samhällsstrukturen, 
men också för att utveckla och stimulera den livsform som är meningsskapande och kun-
skapsutvecklande för individen. Dewey anser att en undervisning som bedrivs i demokratiska 
former på samma gång är gemenskapande och kommunikativ som den är individcentrerad, tar 
tillvara varje människas egenart och erfarenhet och har en helhetssyn på människan där kun-
skap, insikt och mognad utvecklas i den ömsesidiga kommunikationen med andra, lärare-elev, 
elev-elev o.s.v.. Dewey säger att det finns en naturlig drift hos människan att tillägna sig kun-
skap och att utveckla sig, både kunskapsmässigt och relationsmässigt. Denna naturliga önskan 
att sträva framåt, att på ett nyfiket och aktivt sätt bygga sin egen kunskap, är eftersträvansvärd 
och motsätter sig därmed den traditionella synen på kunskapsstoff som formas och förmedlas 
av lärare och tas emot av passiva elever. Dewey menar att den kunskapssyn han förespråkar i 
sig är demokratisk, den kräver naturligt elevens inflytande i arbetet, och den är på så vis också 
reproducerande för den demokratiska samhällsstrukturen.   
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2.2.3 Dialog, deliberativa samtal och flerstämmiga klassrum 
Snart 100 år efter John Deweys forskning finner man att hans närvaro och prägling är stor och 
grundläggande för den pågående diskursen kring demokratifrågor i skolan. Några som är och 
har varit tongivande (i Sverige) med Dewey som utgångspunkt under 1990- och 2000-talet är 
Gunvor Selberg, fil. dr i lärande, Olga Dysthe, fil. dr i språkvetenskap och Tomas Englund, 
professor i pedagogik. 
 Olga Dysthe (1996:passim) lutar sig i huvudsak mot den ryske litteraturforskaren Bakhtins 
intresse för dialogen (som även han går att koppla till Dewey (Englund (red) 2007:383)) och 
vikten av att lyssna på andras röster förutom sin egen. Dysthe använder sig av Bakhtins be-
grepp om flerstämmighet i texter och omplanterar det i en pedagogisk situation när hon myn-
tar begreppet det flerstämmiga klassrummet. Dialogen är enligt Dysthe, förutsättningen för 
demokrati och själva essensen i det flerstämmiga klassrummet. Det flerstämmiga klassrummet 
är egentligen en synonym för det dialogiska klassrummet där lärarens röst är en bland många 
som hörs. Det flerstämmiga klassrummet står i kontrast till det monologiska klassrummet som 
hon menar är en ensidig kommunikation där läraren är sändare och eleven mottagare. I en 
sådan miljö ställer läraren frågor medan eleverna i stor utsträckning fyller ut hålen i lärarens 
prat. Dysthe ser det flerstämmiga klassrummet som en nödvändighet för att eleverna både ska 
kunna ta till sig kunskap som är odiskutabel (hon exemplifierar med matematiskt stoff och 
fakta som ligger till grund för vidare inlärning) och utveckla den typ av kunskap som i sig är 
reflektion och självständigt tänkande. Dialogen, flerstämmigheten, är en nödvändighet för 
inlärningen på samma gång som den är en bild av det demokratiska samhället. Dewey talar 
om demokrati genom kommunikation, Dysthe använder begreppen dialog och flerstämmighet. 
Inget av dem motsätter varandra, tvärtom – det ena synes vara en variant av det andra.  

I rapporten Utbildning som kommunikation (Englund (red) 2007) från ett forskningsprojekt 
med samma namn, lägger Tomas Englund till ytterligare ett snarlikt begrepp – det delibera-
tiva samtalet (introducerat av honom själv i skolverksskriften Deliberativa samtal som värde-
grund) för att diskutera innebörden och förutsättningarna för en skola som fostrar till demo-
krati. Med deliberativa samtal menar Englund (Ib., 153) den typ av samtal där olika uppfatt-
ningar och värden kan brytas mot varandra för att få individen att själv ta ställning, finna ar-
gument och göra egna värderingar. Den deliberativa strävan har även ett kollektivt mål, ge-
nom att fritt få ställa åsikter emot varandra, om att finna värden och normer som alla kan enas 
om. På så vis menar Englund att deliberation inom skolan är starkt kopplat till den demokra-
tiska värdegrunden och är politiskt normativ. Englund säger att det deliberativa samtalet med 
tiden har kommit att inta en central roll inom den svenska skolan i arbetet med den demokra-
tiska värdegrunden. 
 

2.2.4 Sammanfattande diskussion 
Om man försöker sammanfatta den svenska diskursen kring elevinflytande och demokratiska 
förhållningssätt i skolan, så finner man ett slags diffus konsensus. Moderna resonemang grun-
dar sig på Deweys resonemang med snarlika variationer. Man talar om innebörden av elevin-
flytande och elevdemokrati i termer som; dialog – kommunikation – deliberativa samtal – 
flerstämmighet, möte – gemenskapande, reflektion – att tänka själv – eftertanke, aktivitet – 
deltagande, individanpassning. 

Som projekt talar man om demokrati i skolan som nödvändigt för att dels; upprätthålla och 
reproducera den demokratiska samhällsstrukturen, att ”göra demokrati”, dels; främja kun-
skapsinlärningen, vilken är mest gynnsam under demokratiska former där reflektionen och 
förmågan att tänka själv är huvudsak. 

Eva Hultin beskriver i sin artikel ”Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar 
det någon roll?” (Englund (red) 2007: 381-398) hur både idén om det flerstämmiga klass-
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rummet och idén om det deliberativa samtalet idag är centrala inslag i skolans arbete med 
elevinflytande. Hon menar att de kan tyckas snarlika, men att de har diskrepanser som är 
värda att notera, såsom att det deliberativa samtalet strävar mot konsensus i sin öppna dialog, 
vilket inte det flerstämmiga klassrummet nödvändigtvis gör. Vidare menar hon att där det 
deliberativa samtalet bygger på synen av allas jämlika ställning i dialogen, medvetandegörs 
det inom det flerstämmiga klassrummet att samtalsparterna inte alltid är jämlika – läraren ex-
empelvis är en auktoritet i klassrummet och i och med det ställs också ett större etiskt ansvar 
på den för dialogens kvalitet och resultat. 
 Personligen tror jag att dessa olikheter kanske kan skönjas på ett teoretisk plan, medan 
praktiken är mer överslätande och begreppen används på ett snarlikt sätt - både det delibera-
tiva samtalet och det flerstämmiga klassrummet blir i verkligheten synonyma förställningar 
om dialogen och samtalet, vilka bygger på jämlikhetstanken utan att förringa medvetenheten 
och ansvarstagandet av den auktoritativa ställning man har som lärare. 
 Jag nämnde i ett tidigare stycke att det råder en diffus konsensus kring vad elevinflytande 
är för något. Med det menar jag att de övergripande begreppen är gemensamma på ett abstrakt 
och teoretiskt plan, men att innebörden är desto diffusare. Vad dialog och kommunikation 
innebär konkret i praktiken, i klassrummet tillsammans med kursplaner, tidsramar och andra 
faktorer som ska tas hänsyn till i klassrummet, tror jag, i likhet med Amelie Tham (1998:5) 
skiftar starkt. 
 

2. 3 Teoretisk bakgrund litteraturundervisning 
I det här avsnittet kommer nedslag att göras i forskningen kring själva litteraturämnet med 
fokus på vad som döljer sig bakom styrdokumentens svepande ämnesbeskrivningar, hur verk-
ligheten ser ut i undervisningen och på vilket sätt elevinflytande och demokrati tar plats i 
detta. Att belysa hur synen på litteraturundervisningen ser ut tror jag är viktig för att förstå på 
vilket sätt elevinflytande både får plats och inte får plats i undervisningen. 
 

2.3.1 Den målstyrda läroplanen och divergerande litteratursyner 
Genom de reformarbeten som gjordes under 1990-talet som resulterade i ny läroplan för gym-
nasiet (Lpf 94, reviderad 2000) styrdes undervisning och kursplan mot större målfokusering 
och mindre innehållsstyrning. Ett betydligt större ansvar, men också en större frihet, att ut-
forma undervisningen lades över på lärarna (Imsen 1997:223 ff.). Enligt Brodow/Rinisland i 
boken Att arbeta med skönlitteratur i skolan (2005:15 f) har detta resulterat i att man kan 
fråga sig vilken konkret information lärarna kan hämta ur den. De menar att ämnesbeskriv-
ningen för litteraturämnet;  
 

 rör sig på en abstraktionsnivå som är så hög att den blir omöjlig att greppa. Exempel: 
begrepp som ”analys”, ”ställningstagande”, ”lärande” o.s.v. Brodow/Rinisland menar 
att litteraturbehandling är så komplext att det inte låter sig sammanfattas i generella 
anvisningar. 

 lockar till tolkning av att litteraturämnet inte avser vardagskunskaper utan vetenskap-
liga betraktelsesätt. Exempel: ”Kunskaper i och om språk och litteratur är ämnets hu-
vudsakliga innehåll. Litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter sam-
spelar”. En sådan formulering kan vara svår att behandla i en klass med liten läsvana, 
menar de. 

 har en frekvens av truismer, d.v.s. självklara påståenden som formuleras pretentiöst 
för att verka ha ett betydelsefullt innehåll. Exempel: ”Den kulturella identiteten ut-
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trycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och bildmedier kan 
bidra till mognad och personlig utveckling”. Ingen kan ifrågasätta detta, menar de. 

 har vaga ord med stort betydelseomfång, i synnerhet i betygskriteriernas formule-
ringar. Exempel: Att ”kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna 
bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter…” kan röra sig på en 
skala från det pinsamt triviala till det lysande sublima, menar de. En godtycklig gräns 
uppstår och lämnas till den enskilde läraren att bedöma.  

 
Ovanstående otydlighet av litteraturämnets innehåll indikerar å ena sidan en stor innehållslig 
rörelsefrihet för lärarna, å andra sidan är formuleringar som ”beläsenhet i centrala svenska, 
nordiska och internationella verk […] kunskap om författare, epoker och idéströmningar i 
kulturer från olika tider” (Skolverket 2000b:2) i allra högsta grad konkreta och ofrånkomliga. 
Däremot säger de ingenting om omfattningen eller innebörden - ”centrala verk”, vilka verk är 
det till exempel?   
 I vetenskapsrådets rapport 11:2006, Litteraturdidaktik från gymnasium till förskola blott-
läggs ett tämligen heterogent ämne som fyller sitt innehåll utifrån varje lärares personliga lit-
teratursyn, personliga erfarenhet och bakgrund, personliga förhållande till vad som är läsvärt 
och varför, snarare än utifrån kursplanen. Gerd B Arfwedson, sammanställare av rapporten, 
menar att forskare är överens om att lärares inställning till och kunskaper om litteratur formar 
deras undervisning, vilket i sin tur påverkar det som eleverna lär sig (Ib., s. 23). Dessa olika 
synsätt på litteraturens funktion och litteraturundervisning kan kategoriseras inom i huvudsak 
två teoribildningar (Ib., 19-29): 
 

 De formalistiska teorierna, som innebär ett intensivt närläsningsstudium 
av verks form, språk och litterära teknik eftersom man anser att de bidrar till dess me-
ning. I praktiken räknas dessa teorier som tillhörande en äldre tradition inom littera-
turundervisningen, där litteraturämnet ses som ett bildningsämne, där litteraturhistoria 
och fastställande av kanon och bevarandet av kulturarvet genom läsning av klassiska 
verk är viktiga. 

 Receptionsteorierna, vilka grundar sig på ett erkännande av läsarens legitima roll i 
tolkningsprocessen. Receptionsteorierna betonar elevernas läsarerfarenhet, reaktion på 
texten och allmänna erfarenhet i mötet med den, och är modernare sätt att se på litte-
raturläsning, vilka flyttade fram sina positioner under 1970/80-talet. En praktisk kon-
sekvens vid den tiden var att klassiska verk som Strindberg, Golding, Lagerlöf och 
Moberg mönstrades ut till förmån för ungdomsböcker som behandlade ämnen som 
man antog att ungdomar hade erfarenhet av – alkohol, utseendefixering, utanförskap 
o.s.v. 

 
Att receptionsteorierna har en stark ställning idag, jämfört med de formalistiska teorierna rå-
der det ingen tvekan om, även om verkligheten kanske inte är så polariserad som ovan. Gun 
Malmgren hävdar å andra sidan i samma rapport att den målstyrda kursplanen, som enligt 
henne karaktäriseras av autencitet, direkthet och individuellt jag (utifrån en modell av forska-
ren Ball), ändå inte har fått med sig det svenska lärarkollektivet i samma rörelse från det auk-
toritära och normativa till det jämlika och individcentrerade. Hon antyder att åtminstone gym-
nasielärarna på de teoretiska programmen fortfarande tycks hålla fast vid svenskan som bild-
ningsämne och vid formalistisk litteraturteori. De receptionsteoretiska förhållningssätten åter-
finns i så fall i högre grad bland lärarna på de yrkesinriktade programmen (Ib.).  
 Lars-Göran Malmgrens tredelade modell över svenskämnets olika falanger återfinns också 
i Vetenskapsrådets rapport (11:2006, s. 21) och ger ytterligare en strukturell bild över littera-
turämnets heterogenitet. Modellen kan användas för att identifiera svenskämnets inriktning 
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både historiskt och i nutid, för att klassificera läromedel, men också för att synliggöra lärares 
olika förhållningssätt till det ämne de undervisar i, vilket får konsekvenser på både innehåll 
och form: 
 

 Svenska som färdighetsämne. Här blir den språkliga kompetensen övad i isolerade 
enheter – läsning, skrivning e.t.c. Litteraturläsningen får en undanskymd plats inom 
detta synsätt. 

 Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne. Här har bevarandet av kulturarvet ge-
nom läsning av klassiska verk en central plats, liksom litteraturhistoria överhuvudta-
get. (Gunilla Molloy kallar det för att ”lära om något” (Molloy 2003:297)) 

 Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Här inordnas elevernas egen utveckling, 
mognad, tanke i deras kunskapssökande arbete och litteraturläsningen blir en kommu-
nikation mellan läsare och text (11:2006, s. 21). 

 
Med Lars-Göran Malmgrens modell kan man sluta sig till att man finner receptionsanhäng-
arna inom den erfarenhetspedagogiska ämnessynen, och med ledsagning av Gun Malmgrens 
tolkning torde de i första hand vara lärare på de yrkesinriktade programmen. 
 

2.3.2 Elevdemokratin i litteraturundervisningen 
En forskare som kopplar ihop just litteraturdidaktik med elevdemokrati är Gunilla Molloy. 
Hennes forskning rör i huvudsak högstadieelever, men verkar vara relevant även som referens 
till gymnasieelevers litteraturarbete.  

Litteraturdidaktiskt sällar sig Molloy (2003:passim) till den receptionsteoretiska skaran och 
i fråga om elevinflytandets form och funktion förespråkar hon det deliberativa samtalet. Detta 
går hand i hand, eftersom det deliberativa samtalet och receptionsteoretiska teorier har en 
gemensam utgångspunkt i individens aktiva roll i kommunikation med andra (såväl elever, 
som lärare som texter e.t.c.).  

Det deliberativa samtalet (liksom det flerstämmiga klassrummet) ser som sin uppgift att 
överskrida tankesätt där skolans tudelade uppdrag, kunskaps- och demokratiuppdraget, ses 
som väsensskilda ting. Det deliberativa samtalet tar avstånd från den utbredda uppfattning 
som finns inom skolvärlden att kunskapsuppdraget är en entitet och de demokratiska ambitio-
nerna en annan, där det senare ses som ”läroplanens poesidel”, d.v.s. vacker men ouppnåelig. 
Det deliberativa samtalet menar att en sådan kunskapssyn där läraren ses som en auktoritet 
som monologiskt förmedlar kunskaperna till eleverna är förlegad (Englund (red) 2007:382). 

Gunilla Molloy (2003:42) belyser hur det är möjligt att förverkliga kursplanens kunskaps-
mål och demokratiuppdraget utan att tappa kvaliteten åt något håll, snarare främjar de var-
andra. Molloy hävdar att det är den didaktiska reflektionen över ämnets innehåll och form 
som gör det möjligt för läraren att synliggöra kopplingen mellan litteraturämnet och det över-
gripande demokratiperspektivet som läroplanen föreskriver. Hon tydliggör (Ib., 293ff.) den 
starka koppling som finns mellan de didaktiska frågorna vad-hur-varför och skolans demo-
kratiuppdrag och hennes uppfattning är att det är genom språket och litteraturen som vi kan se 
och lära om demokratiska värderingar. I en framtida förändring av svenskämnet önskar hon 
att ämnets VAD fokuserar på elevernas livsfrågor och just demokratiska värderingar. Skön-
litteraturen, menar Molloy, speglar och diskuterar dessa och är ett ypperligt verktyg för att 
arbeta med alla de mål som skolan har för eleverna – personliga, kunskapsmässiga och värde-
grundsrelaterade. ”Medan vi läser, skriver och samtalar bör skolans värdegrund samtidigt 
gestaltas i samspel mellan lärare och elever” (Ib., 296), säger hon och fortsätter att ämnet 
därmed blir ett ”’demokratiämne’ som både till form och innehåll omfattar […] ’stoff och 
allmän inställning’” (Ib.). Att inta ett sådant integrerat perspektiv handlar om att lära, men 
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utesluter inte en undervisning som också lär om något (se ovan 2.3.1 om svenskämnet som 
bildningsämne), dock anger det rangordningen om vad som bör komma först, menar hon (Ib., 
297). 
 Molloy synliggör även en viss problematik som kan infinna sig i en litteraturläsning och ett 
svenskämne som på samma gång ska vara receptorisk och deliberativ. Ett deliberativt sam-
talsklimat bygger på en god stämning i klassrummet, vilken inte alltid är en självklarhet. 
Molloy menar att stämningen är av avgörande betydelse för möjligheten att utrycka sina 
åsikter – konflikter och dålig stämning i klassrummet verkar hämmande och påverkar i sin tur 
effekten av exempelvis ett litteratursamtal. Å andra sidan menar hon att konflikter i sig är en 
del av vad demokrati innebär och på så sätt kan man använda sig av den faktiska konflikten 
som underlag för vad man exempelvis väljer att läsa – verkligheten kan s.a.s. gestaltas och 
bearbetas via ämnets innehåll och vice versa (Ib.). 
 En annan problematik som hon lyfter fram är när utgångspunkten i erfarenheten, elevernas 
igenkännande, inte tar dem framåt i reflektion och tankeutveckling. Molloy menar att elever, 
när de själva får välja vad de vill läsa, söker sig till litteratur som så exakt som möjligt avbil-
dar deras egen verklighet. Antingen använder det sedan texten som ett slags språngbräda, 
d.v.s. när igenkännandet i texten har skett, så lämnar de texten för att i samtal och skrivningar 
fördjupa sig i privata minnen och associationer, eller så avfärdar de texten helt om de inte 
finner tillräcklig överensstämmelse med sin egen situation. Textutvidgningen, de öppnade 
perspektiven, personlighetsutvecklingen o.s.v. uteblir alltså och repertoaren och förmågan att 
jämföra såväl formmässiga som innehållsmässiga aspekter på texter reduceras. Dessutom vi-
sar eleverna en tendens till att tolka texter som ”verkligheten”, d.v.s. de har svårt att se att en 
text kan vara fiktion och ett uttryck för medvetande snarare än vetande (Ib., 315 f.).  

Den här problematiken kopplar Molloy ihop med lärares bristande diskussion kring litte-
raturens roll och litterära texters bild av verkligheten eller om verkligheten, vilket får didak-
tiska konsekvenser som inte hjälper eleverna vidare. Molloy menar att det är genom ett stän-
digt skrivande och läsande av texter, andras som egna, och i samspelet mellan dem som 
mönster och sammanhang kan blottläggas. Det räcker inte med att identifiera sig själv i en 
text – perspektivet och horisonten vidgas först när man i dialog med sig själv, med andra och 
med texter, andras som egna, upptäcker att frågor, funderingar och teman återkommer genom 
historien i olika typer av texter. Att på så vis bearbeta existentiella frågor utanför sina egna 
ramar visar också för eleverna att livsfrågor och värdegrundsfrågor sällan har färdiga svar. 
Molloy menar att man måste upphäva uppfattningen att elevernas egna texter är en sak och 
litteratur en annan som vi lär om. Att aktivt arbeta med sig själv i samspel med andra är enda 
sättet, anser hon, att vidga horisonten och toleransen, fantasin, inlevelseförmågan och empatin 
för andra. d.v.s. det som vi menar med en demokratisk människo- och samhällssyn (Ib., 316 
ff.). 
 

2.3.3 Sammanfattande diskussion 
Litteraturundervisningen synes i dagsläget vara tämligen heterogen – starkt varierande bero-
ende på lärarens personliga intresse och tolkning av kursplanen. Kursplanen i sig bjuder in till 
vida tolkningsramar genom att vara mer deskriptiv än normativ, formulerad med vida och 
svepande abstraktioner som i praktiken gör att det är lärarens perspektiv och horisonter som 
avgör om innehåll och form blir traditionellt bildningsinriktat, färdighetsinriktat eller person-
ligt mognadsutvecklande och erfarenhetsbaserat. 
 Forskning visar att kursplanen inte förmår att ringa in ett didaktiskt VAD, vilket i sin tur 
gör HUR och VARFÖR lika otydligt som varierande i praktiken. Bl.a. Gun Malmgrens forsk-
ning visar att traditionen av auktoritetsbunden förmedlingspedagogik där litteraturämnet ses 
som ett bildningsämne fortfarande har starkt fäste. Å andra sidan finns det en bred uppfattning 
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att litteraturundervisningens VAD och läroplanens huvudsakliga mål är individcentrerat med 
en utgångspunkt i elevernas egen erfarenhet, mognad och personliga utveckling. Dessa två 
polariserande uppfattningar har givetvis gråzoner, men tydligt är att en mer individcentrerad 
och receptionsteoretisk uppfattning av litteraturundervisningen också lättare kombinerar kun-
skapsmålen med demokratiuppdraget. Den formalistiska inställningen om litteraturundervis-
ningen som kulturbevarande och bildningsinriktad tycks snarare se demokratiuppdraget som 
en sak för sig, utopisk och poetisk, försvårande för det huvudsakliga uppdraget, d.v.s. kun-
skapsinlärningen.  
 Gunilla Molloy företräder ett synsätt som snarare är integrerande för såväl kunskapsmålen 
som demokratiuppdraget. Hon fokuserar på hur just litteraturämnet lämpar sig väl för att in-
tegrera alla mål i en helhet – genom att läsa, skriva och samtala om egna och andras texter 
(vilket även kan vara traditionellt sk. bildningsstoff) utvecklar man sig själv och integrerar 
och reproducerar den demokratiska samhällssynen i sig själv. På så vis blir sk. traditionellt 
bildningsstoff, d.v.s. läran om något, snarare ett verktyg i den personliga kunskapsutveck-
lingen, snarare än ett mål i sig. 
 Det tycks vara så att förmågan att förverkliga demokratiuppdraget i litteraturundervis-
ningen i första hand hänger ihop med synen på ämnet och synen på inlärning, kunskapssynen. 

Egentligen säger det sig själv att en formalistisk förmedlingspedagogik inte lämnar ut-
rymme för demokratiska arbetsformer. Det verkar som att demokratiska arbetsformer i klass-
rummet bygger på en kunskapssyn som inte bara handlar om demokratin som idé, utan också 
om tron på demokratin som inlärningsutvecklande, d.v.s. att inlärning snarare främjas än 
hämmas av att den tar utgångspunkt i det personliga, i elevens egen plattform, i dialogen och 
samtalet - att kunskap byggs inifrån och ut och inte tvärtom. Det har med andra ord inte så 
mycket att göra med synen på demokratins legitimitet (vilken jag tror få ifrågasätter, oavsett 
pedagogiskt förhållningssätt), utan om synen på hur man bäst lär sig, såväl kunskapsstoff som 
personlighetsutvecklande insikter samt inställningen till kunskap som a) personlighetsberi-
kande b) bildningsberikande, och uppfattningen om vad som föder det andra, vad som kom-
mer först – punkt a eller b, eller tvärt om. 
 

2. 4 Intervjusammanställning 
Som en brygga från det teoretiska till det praktiska följer här en sammanställning av de fem 
intervjuer som jag har genomfört med lärare i litteratur på gymnasiet – hur förhåller de sig till 
sitt tvådelade uppdrag, hur ser verkligheten ut? Jag har valt att gruppera svaren utifrån olika 
teman, teman som jag har funnit som återkommande och som essentiella för lärarna i frågan 
om elevinflytandets roll och påverkan i litteraturundervisningen. Lärarna är angivna i texten 
som Lärare 1 (L1), Lärare 2 (L2) o.s.v. 

2.4.1 Synen på begreppen elevdemokrati och elevinflytande 
L1 kopplar begreppen snarast till det man kallar formellt inflytande – klassråd, elevråd och 
sp-råd (ett elevbaserat råd för just samhällsprogrammet), och anser att det är genom de kana-
lerna man som elev kan och ska påverka sin situation i skolan. Informellt inflytande i själva 
undervisningsmomentet, såsom inflytande över undervisningens innehåll och form har han 
inte funderat så mycket över. Han uttrycker att den typen av inflytande snarast är en källa till 
”ändlösa resonemang” som aldrig tar slut och att det särskilt inom litteraturundervisningen är 
ett svårt sätt att arbeta på eftersom kursplanen anger specifikt vad man ska arbeta med. På så 
vis kan man inte förhandla bort exempelvis Strindberg – ”det vore i det närmaste att begå 
tjänstefel”, menar han. Å andra sidan talar han om ett slags lyhördhet för eleverna, ett allmänt 
gott diskussionsklimat som bör råda, för annars ”är man körd som lärare”. Undervisningen är 
en balansgång mellan att styra och att lyssna, menar han och ”man måste ha respekt för att 
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alla elever inte vill läsa och lära samma saker, jag vill själv inte läsa något jag blir 
påtvingad!”. L1 menade att han med åren blivit mindre diskussionsbenägen om undervisning-
ens form och funktion, med såväl andra lärare som med elever, eftersom det blir ”mycket tjafs 
till ingen nytta”. 
 Om L1 stack ut något i fråga om reflektion och syn på begreppen, så resonerade övriga 
fyra lärare mer homogent. L5 tyckte att begreppen står för möjligheten att få tänka själv, att få 
reflektera, att få diskutera och att få påverka sin utbildning. Just att tänka själv och att reflek-
tera, är ord som återkom hos Lärare 2-5 – dels som definierande för elevinflytande i allmän-
het, dels som syfte och mål för undervisningen i sig. I likhet med L1, men kanske tydligare 
och med mer emfas, uttryckte de också vikten av en god relation med eleverna. L 2-4 talade 
om dialogen med eleverna som A och O, som en trygghetsskapande förutsättning för att de 
ska våga föra fram åsikter, ha synpunkter och komma med kritik. 
 L4 uttryckte tanken om att stötta eleverna i att tro på sig själva, för att i andra situationer i 
livet och längre fram kunna ta plats och våga delta. Bara en sådan sak som att skapa förutsätt-
ningar för att ”våga ställa sig upp på ett föräldramöte i framtiden och ha synpunkter och åsik-
ter” är viktig, menar hon. 
 Både L3 och L4 talade om deras engagemang för att ta upp värdegrundsfrågor inom littera-
turundervisningen. Att man genom och i litteraturstudiet kan diskutera värdegrundsfrågor, 
vilket i sig också är en typ av elevdemokrati, enligt dem. Både L2, L3 och L4 betonar de stora 
möjligheter svenskämnet överhuvudtaget har att ta upp ämnen av vitt skilda slag. Det finns 
s.a.s. inga begränsningar vad man kan läsa och prata om innehållsligt, vilket öppnar upp möj-
ligheterna för att aktivt arbeta med bl.a. demokratifrågor i klassrummet. 
 

2.4.2 Elevdemokratisk litteraturundervisning i praktiken 
Från de fem lärarna framkom varierade sätt att arbeta på, både med litteraturundervisningen i 
sig och med elevinflytandet i den.  

L1 arbetar traditionellt med litteraturhistoria, i den mening att han arbetar kronologiskt 
med epoker och läser texter (gärna högläsning) och utdrag ur klassiska verk hämtade ur anto-
logier, därefter får eleverna arbeta med frågor som hör till boken. I just litteraturhistoriemo-
mentet bestämmer han över undervisningens form och innehåll själv, inte minst för att uppnå 
kursplanens mål. Däremot lägger han in moment under läsåret där eleverna själva får välja 
vad de vill läsa – detta då frånkopplat från det specifika kursplansmålet om att ”tillägna sig 
centrala verk…”.  

Även L4 och L5 arbetar epokalt och med litteraturhistoria som ett avgränsat moment. De 
börjar momentet med att gå igenom kursplanens mål tillsammans med eleverna och försöker 
bena ut dem. L5 säger att det är luddiga mål och svåra att tolka för både elev och lärare. Detta 
uttryckte L4 också, men hade just i år försökt utarbeta mer konkreta mål att diskutera med 
eleverna, vilket hon menade gav större förståelse från elevernas sida att vissa moment faktiskt 
ska göras – att förhandlingsmånen om innehållet där är mindre. L4 arbetar gärna med film för 
att behandla epokerna, exempelvis när de pratar om realismen så visar hon Oliver Twist och 
när de behandlar upplysningen så läser de utdrag ur Robinson Kruse och tittar på filmen Cast 
Away. Både L4 och L5 tar upp hur film och TV kan minska motståndet från elevernas sida att 
engagera sig i litteraturämnet, som annars har låg status, inte minst på de yrkesförberedande 
programmen. L5 använder sig av UR’s TV-material Hej litteraturen!, där hon låter de sex 
avsnitten från antiken till modernismen fungera som introduktioner till vidare fördjupning i 
varje epok. L5 menar att TV och film främjar större engagemang från elevernas sida, än om 
en lärare själv föreläser, ”bara vetskapen om att det är ett TV-program sänker motståndet”, 
säger hon. L4 och L5 uttrycker att utrymmet för att välja fritt och ha inflytande över undervis-
ningens innehåll i det här momentet är mindre. Hur man ska arbeta – skriftligt, muntligt, i 
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grupp, enskilt o.s.v. går att laborera med, däremot kräver stoffet i sig större styrning från lära-
ren, just på grund av kursplanens betydligt mer specifika mål, än exempelvis A-kursens. 

L2 och L3 arbetar i stor utsträckning tematiskt. De försöker väva in kursplanens mål i alla 
moment och med utgångspunkt i en tydlig elevdemokratisk intention, även om inte allt går att 
förhandla och diskutera fram. Särskilt L3, men även L4 betonar att det krävs tydlig styrning 
och struktur även i en diskuterande undervisningsform. L2 talar om elevens känsla av trygg-
het och tillit till läraren som viktig, och L5 säger att det heller inte är rättvist att lägga ett allt-
för stort och fritt ansvar på eleven själv att utforma undervisningen.  

L2 uttrycker att hon ser sig själv som coach och co-learner, och att hon på så vis också är 
medlärande. Hon ser på undervisningen som en cirkel med frågorna Vad tror jag som lärare 
att den här eleven behöver? Vad tror den här eleven själv att den behöver? I dialog med ele-
ven och vartefter utveckling sker, så ändras svaren på frågorna och därmed också undervis-
ningen – blir flexibel och ger eleverna inflytande eftersom undervisningen blir behovsstyrd 
och individuell. L2 försöker att ”pytsa in” epoker, centrala verk o.s.v. på ett naturligt sätt i de 
tematiska projekt hon arbetar med. L2 arbetar gärna med noveller, eftersom de är avgränsade 
– ”precis som med en film så får man början och slut på 1 timme och 45 minuter”, säger hon, 
vilket gör motståndet från eleverna mindre. I novellen kan man också arbeta med flera mål 
samtidigt, dels lästräning i sig, dels reflektion över innehållet, dels form och uppbyggnad av 
en text, dels genretillhörighet och plats i litteraturhistorien o.s.v. 

L3 menar att undervisningen är ett samspel, ett givande och tagande, mellan henne och 
eleverna. L3 börjar varje termin med att eleverna får bläddra och läsa fritt ur läromedlet Brus, 
ett material som är formgivet som ett modemagasin ungefär. Därefter får de i demokratisk 
anda rösta fram vilka teman ur materialet som de vill arbeta med under terminen och på vilket 
sätt. Utifrån resultatet gör L3 sedan upp en detaljerad plan för varje lektion, med emfas på 
diskussionsfrågor, som hon sedan presenterar för klassen. Som grund till diskussionsfrågorna 
ligger läsning av utdrag ur centrala verk och samtal kring epoker. Exempelvis i en bildestet-
klass under temat ”Kärlek och relationer” läser de Karlfeldt och Goethe m.fl. och diskuterar 
olika typer av relationer och hur de har sett ut och upplevts under olika tider. Här kan de då på 
ett naturligt sätt också jämföra texter och diskutera form och uppbyggnad, epokala känne-
tecken, vad som gör en text bra eller dålig o.s.v. Utifrån resonemangen får de sedan skriva en 
text om sin egen syn på relationer. Slutligen utmynnar temat i att eleverna ska parafrasera Van 
Eycks målning Arnolfinis bröllop på bildlektionerna med den skrivna texten som underlag.  

L3 är mån om att litteraturhistoriens epoker får en kronologisk innebörd för eleverna 
också. Hon menar att eleverna har svårt att relatera till tid – ”100 år säger dem ingenting, utan 
man måste plocka ner det till 10 x 10 år”. För att göra litteraturhistorien mer tillgänglig för 
eleverna använder hon sig ofta av TV-serien Den levande litteraturen, som på ett samman-
fattande vis gör epokerna överskådliga. ”Djupet är lättare att behandla inom teman, där de 
faller sig mer naturligt”, säger hon.     

Lärarna L2-L5, och i viss grad L1, betonar hur viktigt samspelet, dialogen, kommunikatio-
nen med eleverna är även inom de moment som de inte har möjlighet att påverka. Vissa saker 
kan man inte utesluta att arbeta med, istället måste man lägga sig vinn om att få med sig ele-
verna ändå, så att de förstår att det här är nödvändigt och viktigt - det går inte att rösta bort. 
Det handlar om att skapa legitimitet för sitt handlande i dessa situationer, och det brukar inte 
vara några problem när det görs i en öppen och samtalande atmosfär, säger L2-L5.  

L5, i kontrast till L2-L4, menar att just litteraturämnet är det svåraste att arbeta elevdemo-
kratiskt inom, eftersom det är det kursmoment som är mest specifikt i sin målbeskrivning. Det 
går inte att komma undan att eleverna ska tillägna sig kunskap om centrala verk, svenska, 
nordiska och internationella, och att eleverna ska stifta bekantskap med epoker och författar-
skap. De kan påverka hur de ska arbeta, men med vad är svårare. 
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2.4.3 Att vilja påverka, att vilja ha inflytande 
Samtliga lärare svarar enstämmigt att en av svårigheterna med att arbeta med elevinflytande i 
undervisningen är att eleverna själva inte vill, eller snarare orkar, ta ställning och komma med 
egna tankar, förslag och idéer. L4 säger att ofta när man frågar eleverna hur de vill arbeta med 
ett moment, så svarar de: ”Bestäm du!”. L5 tror kanske att de egentligen visst har idéer om 
vad de vill läsa och hur de ska redovisa, men att det dels är jobbigare att tänka själv än att bli 
serverad någonting, och att de kommer från en tradition i grundskolan som inte har uppmunt-
rat att man som elev tänker och reflekterar själv. De är vana vid att bli styrda och de är helt 
enkelt rädda att svara fel. Ungdomar i den åldern tenderar att se allting i svart eller vitt, bra 
eller dåligt, menar hon. L2 är inne på samma spår och kallar det för att många elever kommer 
från en ”göra-kultur” som är själva motsatsen till den individutvecklande ”reflektera-kultu-
ren” som hon vill uppnå. De har också med sig en syn på just svenskämnet som ett färdighets-
ämne där man övar att läsa och skriva rent tekniskt. 
 Även L3 kommer in på elevernas trötthet över att behöva välja och ta beslut, att de i stor 
utsträckning vill få undervisningen styrd av läraren. L3, som säger att eleverna ”stönar och 
stånkar över att tänka själva” tror att oviljan ofta bottnar i att de inte vet vad de finns för möj-
ligheter och att de inte har tillräckligt med grund för att kunna ta ställning – de måste bli före-
visade av läraren för att ha något att utgå ifrån. L3 säger att det är av yttersta vikt att de lär sig 
tänka själva, eftersom det ökar självförtroendet och den enskildes möjligheter att känna att 
den kan och har rätt att vara med och påverka, inte bara i undervisningen. Därför ser hon till 
att säkerställa att eleverna alltid har en kunskapsbank att ta av innan de ställs inför att skriva 
en uppgift exempelvis. Konkret innebär det att diskussioner föregås av ordentlig genomgång 
av såväl litteratur som epoker. Stoffet ihop med tillhörande diskussioner gör att eleverna se-
dan har något att bolla med och mot när de väl ska göra sina uppgifter. L3 säger att det största 
problemet för eleverna idag är att de upplever att de inte har något att skriva om, de tycker 
ingenting och har ingen uppfattning, därför är det viktigt att ge dem en kunskapsbas. När de 
känner att de har en grund, ökar också motivationen att själva tycka till om upplägg och form. 
 L1 talar också om elevernas trötthet inför att själva vara med och påverka. Han ser dock en 
skillnad mellan de elever han har inom de studieförberedande programmen och eleverna på de 
yrkesinriktade - inom de studieförberedande programmen finns en större medvetenhet om den 
självklara rättigheten att ha inflytande över sin arbetssituation, och de använder den. Men 
också där finns en viss trötthet över alla de diskussioner som uppstår när alla ska vara med 
och tycka.   

L4 gör även hon en diskrepans mellan studieförberedande och yrkesinriktade program. 
Hon säger att det ibland kan finnas en bättre självinsikt hos eleverna på de yrkesinriktade pro-
grammen. Det vet vad de kan och inte och litar på att läraren kan bedöma vad som är relevant 
att jobba med och på vilket sätt, och yrkar därför inte på medbestämmande i alla frågor. På de 
studieförberedande programmen är självförtroendet dock större och eleverna är drillade att ta 
till vara sina elevdemokratiska rättigheter och diskutera värdegrundsfrågor. De är också vana 
vid att de kan läsa sig till allting - bara man pluggar tillräckligt mycket så kan man lära sig 
allt. Så ser ju verkligheten inte riktigt ut, menar L4. Att lära sig reflektera exempelvis, som är 
nödvändigt för att kunna förvalta sin inflytanderätt, bygger på både kunskap och erfarenhet 
och har väldigt lite med rena faktakunskaper att göra. 
 

2.4.4 Kursplan, klassiker och Liza Marklund 
Samtliga lärare säger att den tiden är förbi då man kunde läsa hela verk ur litteraturhistorien. 
De stora romanförfattarna får nöja sig med att bli till utdrag och höglästa ur med korta passa-
ger. L5 berättar om en ambition hon hade om att läsa Per-Anders Fogelströms serie Mina 
drömmars stad. Det föll platt, trots hennes eget starka engagemang i just det verket. L5 menar 
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att referensramarna hos eleverna idag och hos en själv är väldigt olika, och det gör att hur en-
tusiastisk man som lärare än är, så är det svårt att få en äldre text att öppna sig för eleverna. 
De tröttnar helt enkelt, och får inte ut något av läsningen. På så vis blir läsningen av klassiska 
verk minimerad och ett moment som man ska ta sig igenom utan större inflytande. Läsning av 
hela verk blir endast genomförbar när eleverna själva får välja fritt vad de vill läsa. L5 tycker 
att detta är ett problem, både ur elevdemokratisk aspekt och ur kursplansuppfyllande. Hon 
säger att när eleverna själva ska välja läsning, så väljer de uteslutande ur samma genre. Kil-
larna vill egentligen inte läsa någonting alls och tjejerna vill läsa något självbiografiskt, helst 
om ”tjejer som hamnat i problem med droger eller blivit misshandlade, men som tagit sig ur 
’skiten’ och kommit ut på andra sidan”. 
 De övriga lärarna säger ungefär samma sak. L2 menar dock att det visst går att fånga lä-
sarna med äldre texter, även om hela verk kanske inte är möjliga att läsa och eleverna själv-
mant inte väljer ur den klassiska repertoaren. L2 anser att litteratur, oavsett genre och kanoni-
serad status, handlar om ”dig och mig”. L2 vill att litteraturen ska ”smitta av sig och komma 
på insidan av människan” och det är just det som är den skrivna textens möjlighet. I en text 
blir läsaren medskapare i verket och det sker ett möte mellan text och läsare. L2 vill att texten 
ska väcka känslor och vidga läsarens perspektiv på ett emotionellt sätt. L2 ser ingen anledning 
till att detta inte skulle kunna ske i läsningen av en klassisk text. Hon menar att klassikerna, 
den kanoniserade litteraturen, finns bevarad genom årtionden just därför att den har kvaliteter 
som gör att den ”ligger och skaver” och har gjort så länge. Den har en förmåga att väcka både 
frågor och känslor, men som lärare måste man hjälpa eleverna att möta en sådan text, då den 
kräver mer än den omedelbara litteratur som eleverna gärna väljer själva om de har möjlighet. 
Genom att arbeta tematiskt, där texterna får en naturlig kontext, menar L2 att den klassiska 
litteraturen kan finna sin plast och den får där också legitimitet för eleverna när den får ett 
sammanhang som de kan koppla till som individ. 
 Samlande för alla lärarna, inklusive L1 som verkar ha en mer traditionellt 
bildningsförmedlande syn på litteraturämnet, är att det säger att det viktigaste dock är att ele-
verna läser, inte vad. Yrkesinriktade program, menar L1, kräver definitivt en annan läsning 
med friare val - ”hur ska du annars få dem att öppna en bok? Lägger du fram Hjalmar Söder-
berg, Doktor Glas, så tappar du 70% av klassen minst. Vissa säger att de aldrig någonsin har 
läst en bok! Då måste de få välja fritt istället och då blir det Liza Marklund och Håkan Nes-
ser.” 
 

2.4.5 Hur men vad? 
Särskilt L5 är inne på att just litteraturundervisningen ställer dilemmat mellan att uppnå kurs-
planens mål samtidigt som eleverna har rätt till att påverka både innehåll och form, på sin 
spets. Formen, hur, man ska genomföra något tycker hon är en lättare aspekt att tillgodose 
elevdemokratiskt, men vad är svårare. Visserligen kan man låta eleverna vara med och välja 
författarskap och olika epoker att fördjupa sig i, men, som samtliga lärare säger, så går det 
inte att förbise visst stoff inom litteraturhistorien eller vissa kontextuella skeenden. Man kan 
inte bara fördjupa sig så att säga. Vad, säger L5, är betydligt svårare ur elevdemokratisk 
aspekt än hur, och detta i synnerhet inom litteraturundervisningen där kursplanens innehåll är 
förhållandevis konkret.  

L2, L3 och L4 talar istället om att få eleverna att godkänna och förstå varför vissa val är 
oundvikliga och odiskutabla. L2 säger att hon, i början av ett moment, kan inleda med att säga 
att ”nu ska vi arbeta med det här materialet, på det här viset, därför att vi ska skapa en grund 
o.s.v. Efter det kommer ett moment som är friare, som bygger på grunden som jag har be-
stämt, och då kommer ni att få kunna välja ur både material och arbetsform.” Det brukar fun-
gera genom ett öppet samtalsklimat där kontakten mellan lärare och elev är god, menar hon. 
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Både L3 och L4 tar upp att det finns risk för att det blir skendemokratiska val ibland, d.v.s. 
att eleverna mer eller mindre omedvetet styrs att välja på ett visst sätt. L1 formulerar det mer 
krasst, som att det går att få eleverna att tro att de har haft inflytande på materialet, trots att 
verkligheten kanske egentligen inte var så. 
 

2.4.6 Synen på ämnet 
L2 säger att det idag inte finns något konsensus inom skolan vad litteraturundervisningen ska 
vara för något. Det finns inget tydligt vad eleverna ska ha med sig ut. Däremot, menar hon, att 
det från centralt håll finns en stark tilltro till lärarrollen, en tilltro till lärarens förmåga att själv 
kunna uttolka kurs- och läroplan. De vida och svepande målen är ett bevis på detta, menar 
hon. Målen indikerar också ett individcentrerat sätt att tänka som pekar på vad lärarens upp-
drag är, nämligen att läraren är förpliktigad att se individen. Och med det blir undervisningen 
individ- och behovsanpassad, naturligt demokratisk, där alla inblandade har rätt att vara med 
och påverka – lärare som elev. Den problematik som L5 lyfter fram, svårigheterna med att nå 
kursmålen med allt för stort elevinflytande, ser hon inte, eftersom hon menar att kursplanen 
inte anger i vilken utsträckning man ska syssla med olika moment. Även L4 är inne på detta 
och säger att i en yrkesförberedande klass, där läsovanan är stor och intresset för litteratur och 
läsning är svag, kan man förhålla sig till epoker och klassiska verk på ett mer ytligt sätt, me-
dan man i studieförberedande klasser kan lägga större tonvikt vid exempelvis just läsningen 
av verk, istället för filmvisning av dito. L2 säger att en studieförberedande klass kräver den 
akademiska läraren, medan ett yrkesinriktat program är mer i behov av en pedagog. I och med 
denna flexibla syn på tyngdfördelningen av momenten, öppnas också möjligheterna för ele-
verna att påverka undervisningen – vad ska vi ägna mest tid åt? vad behöver vi? utan att för 
den skull tappa kunskapsmålen. 
 Litteraturämnet är även ett bildningsämne, vilket samtliga lärare tar upp i olika grad, men 
främst vill åtminstone L2-L5 lyfta fram ämnet som fokuserat på elevens, individens, mognad 
och utvecklingen. Litteraturkunskapen är ett verktyg i den processen. L2-L5 uttrycker att de 
vill att litteraturundervisningen ska öppna dörrar, vidga vyerna, lyfta blicken, ge nya förhåll-
ningssätt o.s.v. Den personliga reflektionen av en dikt eller ett utdrag ur en roman, är viktigare 
än att kunna rabbla epoker och författare. För att reflektionen ska komma tillstånd, måste man 
i alla moment, vid såväl epokkännedom som läsning, arbeta med eleven inifrån, med eleven 
själv som redskap, säger L2. Det går inte idag att lägga fram Strindberg till en elev och säga 
”läs det här”, man måste istället mötas, hitta kontaktytan där eleven är medskapande, menar 
hon. 

L5, som likt L2, L3 och L4, har tydliga ambitioner om den reflekterande, individstyrda och 
behovsanpassade litteraturundervisningen, är den som tydligast tar upp svårigheterna med 
föresatserna. Hon har en vision för eleverna om att de ska utveckla ett eget driv att tänka 
själva, att de lär sig reflektera och komma med idéer, men hon menar att verkligheten ser så 
annorlunda ut. Kanske är lärarna lata, säger hon halvt på skämt, men främst tror hon att lä-
rarna inte vet hur de ska göra. Hon tycker inte att tilliten till lärarrollen, till skillnad från L2, är 
stark idag. Snarare är läraren lämnad vind för våg, vilket gör att det eleverna får med sig från 
undervisningen är avhängigt vilken lärare de har och dennes personliga intressen. På så vis 
önskar hon att kursplanerna vore mer styrda från Skolverkets sida. Å andra sidan säger hon, 
att litteraturmomentets ovanligt styrda målformulering, redan gör det svårt att arbeta elevde-
mokratiskt, vilket hon ju egentligen vill. L1 önskar också konkretare målformuleringar från 
Skolverket, med angivelser om vad som ska läsas o.s.v. Han å sin sida menar att det skulle 
vara elevdemokratiskt främjande, eftersom eleverna faktiskt får något att ta ställning till då. 
Som det är nu, säger han, så kan eleverna inte ha någon uppfattning om vad som bör läsas, 
eftersom kursplanen är så löst formulerad – ”de kan inte välja bland något som de inte vet 
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något om”. L5 är inne på det spåret också – ”eleverna skulle ha behövt gå kursen först och sen 
göra om den. Då kan de han en uppfattning om hur den ska läggas upp och vilket innehåll 
som ska accentueras.” 
 L3, som säger att hon vill vara som en mamma för sina elever, där dörren alltid står öppen 
och eleverna känner sig fria att diskutera och kritisera vad som helst fritt, menar att man 
kommer ingenstans med eleverna om de inte känner den personliga relationen, dialogen, med 
läraren. Den är A och O för att man ska lyckas med att få eleverna både att medverka och på-
verka, men också att acceptera att ibland så får man böja sig för lärarens åsikter och arbeta 
med saker som man själv kanske inte har lust med. Det ingår också i demokratibegreppet, 
menar hon - att inte alltid få som man vill.  
   

2.4.7 Att flaxa med vingarna 
I synnerhet L2, L3 och L5 är inne på yrkeserfarenhetens betydelse för att lyckas med både 
kunskapsmålen och de elevdemokratiska målen. De menar att erfarenheten gör att man vågar 
ta ut svängarna mer, vågar vara flexibel utan att tappa fokus på ämnet. L5 säger att de första 
åren har man fullt upp själv att få ihop litteraturkursen, ”det finns inget utrymme för att jong-
lera med elevernas tyckande också”. Med tiden, menar hon att man klarar det bättre. Då har 
man samlat på sig material och arbetssätt som man vet fungerar någotsånär och då är det 
också lättare att ta in elevernas önskemål. L2 uttrycker även hon att erfarenhet gör att man kan 
arbeta mer ”flexibelt och oortodoxt”, vilket är bra eftersom det bjuder in eleven. L1 å andra 
sidan, menar att erfarenheten gör att han lämnar mindre och mindre öppet för diskussion i 
undervisningen, trots att han fortfarande tycker att det är roligt att arbeta. Med åren vet han 
vad som fungerar och finner det mindre och mindre givande att diskutera alternativ, säger 
han. 

L3 säger att man måste ha en prestigelös inställning till sin lärarroll där man vågar ta kritik 
och inte är rädd för att misslyckas. Liksom L4 menar hon att struktur och en tydlig plan för 
undervisningen, är själva grunden för att man ska våga ”flaxa med vingarna” och ta in elever-
nas åsikter. 

 

2.4.8 Sammanfattande diskussion 
Lärarintervjuerna stämmer ganska väl överens med de nedslag i forskningen som belysts i 
avsnittet 2.3 Teoretisk bakgrund litteraturundervisning. Det finns en känsla av heteroge-
nitet. Lärare 1 drar tydligt åt en formalistisk syn på litteraturundervisningen (till skillnad från 
de övriga fyra), vilket i sin tur tycks leda till att han också är den som ställer sig mest skeptisk 
till demokratiuppdragets faktiska närvaro i undervisningen. Han, tillsammans med L5, är den 
som främst betonar dilemmat mellan kursplanens mål och demokratiuppdraget, att kunskaps-
målen hämmas av en liberal syn på elevernas påverkansrätt. Dock tolkar jag L5’s åsikter i den 
här frågan, snarare som ett uttryck för mindre erfarenhet än ett uttryck för en formalistisk, 
förmedlingspedagogisk inställning. Hennas ambitioner är i teorin receptionsteoretiska och 
intimt förknippade med demokratiuppdraget, men krockar med verkligheten som hon tolkar 
som traditionell och formalistisk, både i kursplanens formuleringar och i elevernas ackumule-
rade kapital och förväntningar som de bär med sig från grundskolan (eleverna själva förväntar 
sig en ganska ensidig förmedlingspedagogisk undervisning och kommer ofta från den tradi-
tionen i grundskolan också, menar hon). 

Vidare tycks det råda en viss samstämmighet i uppfattningen att kursplanen är i avsaknad 
av ett tydligt VAD. Kursplanen ses som vid och övergripande, vag och abstrakt. Intressant är 
dock att tolkningen av detta i sin tur tycks variera. L2-L4 i synnerhet ser det som en möjlighet 
för läraren att arbeta fritt, en möjlighet som också möjliggör demokratiuppdraget i undervis-
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ningen. L1 och i viss mån L5 tolkar den istället mer konkret och tvingande i en mening som 
gör målformuleringar som ”centrala verk och betydande författarskap” synonyma med klassi-
ker och kanonläsning exempelvis. L1’s och L5’s egna föreställningar om kursplan och under-
visning är på något sätt mer rigida och gör att de per automatik läser in ett konkret innehåll i 
formuleringar, vilka det på samma gång framhåller som abstrakta och utan konturer. Denna 
uppfattning om kursplanen som konkret i sin abstrakthet (min tolkning) krymper i sin tur ut-
rymmet för demokratiska förhållningssätt i undervisningen för dem.  

Föregående stycke speglar inte bara synen på kursplanen och ämnets didaktiska VAD, utan 
också hur synen på ämnet avspeglar synen på demokratiuppdraget. Här blottläggs hur kun-
skapssyn och litteratursyn starkt påverkar vilken roll elevens inflytande tar i litteraturunder-
visningen. L1 ser på litteraturundervisningen ur ett traditionellt bildningsperspektiv, och däri 
ryms elevens egen värld och egen syn bara som biaspekter för att inte komma på kollisions-
kurs med läraren. Att få eleverna med sig, att föra en dialog med dem, blir här viktig för att 
inte få dem emot sig eftersom det blockerar det högre målet, bildningskunskapen. Dialog, 
samspel, elevinflytande är här snarare ett sätt att vidmakthålla det verkliga målet än ett be-
grepp som är relevant i sig och direkt främjande för kunskapsmålet. För de övriga lärarna, 
tycks förhållandet vara det motsatta – där blockerar en förmedlingspedagogisk syn inlär-
ningen, eftersom den anser att det är i mötet, samspelet i dialogen, i konsensussökandet med 
varandra som man främjar kunskapsutvecklingen. 

Något som lyfts fram hos i synnerhet L2-L4 är Litteraturundervisningens demokratiska 
möjligheter. De betonar just litteraturämnets stora möjligheter att integrera demokratiuppdra-
get i litteraturundervisningen. Likt Gunilla Molloy belyser de hur man kan låta värdegrunds-
frågorna vara en innehållslig utgångspunkt i undervisningen. Att diskutera, läsa och skriva om 
demokratiska förhållningssätt är också i sig en form av elevdemokrati. 

Jag tycker mig kunna skönja en divergerande syn på begreppen elevdemokrati och elevin-
flytande hos lärarna. Två olika tolkningskategorier av begreppen kan utkristalliseras. Den för-
sta – en ganska ytlig syn - reducerar begreppen till att vara antingen a) formella - klassråd och 
elevråd e.t.c., eller b) en fråga om röstförfarande av arbetssätt eller böcker – ”grupparbete 
eller hemtentamen, handen upp? Strindberg eller Lagerlöf? Inlämning vecka 6 eller vecka 
7?”) o.s.v. I den här tolkningskategorin finner man i synnerhet Lärare 1. Den andra tolknings-
kategorin är djupare och svårare att få grepp om. Den handlar mer om ett holistiskt synsätt på 
eleven som individ och här blir inflytandet mer subtilt – ett förhållningssätt mellan lärare och 
elev som bygger på förtroende för varandra, om att gemensamt bygga upp och arbeta fram 
vad eleven behöver för att utvecklas. Här blir dialog och samspel inte en teknisk term, utan ett 
grundläggande sätt att vara mot varandra (en livsform, med Deweys begrepp), som indirekt 
ger inflytandeutrymme för såväl läraren som eleven. Här hänvisar jag i synnerhet till Lärare 2 
som belyste hur ett sådant arbetssätt i sig är demokratiskt eftersom det har eleven som ut-
gångspunkt i allt. 

Slutligen tycks det mig som att det finns en strävan efter ett slags deliberativ flerstämmig-
het i fråga om elevinflytande i undervisningen. L2-L4 bekräftar den aning jag har om att den 
faktiska tolkningen av begreppen dialog, diskussion, möte, samtal, reflektion, kommunikation 
o.s.v. i verkligheten smälter samman till ett slags deliberativ flerstämmighet. L2-L4 beskriver 
hur det krävs en tydlig struktur och styrning även i den fria diskussionen. Jag tolkar det som 
att lärarna intar ett auktoritativt ansvar i egenskap av lärare, samtidigt som de ser eleverna 
som jämlikar, i samtalet. Dessutom verkar det viktigt för lärarna att det ändå finns en strävan 
efter ett konsensus, trots att de inte föreställer sig att varje resonemang måste utmynna i en 
gemensam uppfattning. M.a.o. tycks verklighetens demokratiska klassrum vila i en förening 
av de båda begreppen. 

 24



3 AVSLUTANDE OCH SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Det här arbetet tog avstamp i intentionen att ta reda på hur man som lärare i svenska B på 
gymnasiet förhåller sig och kan förhålla sig till det tvådelade uppdraget – demokratiuppdraget 
och kunskapsuppdraget. Mitt fokus har varit litteraturmomentet inom svenska B, eftersom jag 
själv funderat över dess ganska rigida, förhållandevis styrda och stoffbaserade innehåll, i jäm-
förelse med övriga moment inom kursen. Jag har sett en problematik i att kunna kombinera ett 
stofftyngt och preciserat kunskapsmål som står lågt i kurs hos eleverna med ett övergripande 
värdegrundssuppdrag som bjuder in eleven till påverkan i undervisningens alla aspekter. 
 Vad jag har funnit är att föreställningarna kring både demokratiuppdraget och 
kunskapsuppdraget för litteraturundervisningen är starkt heterogent. Det råder en stor varia-
tion både vad begreppen elevdemokrati och elevinflytande innebär och bör innebära, vad litte-
raturundervisningen är och bör vara, och i och med det också hur dessa två kan interagera. 
Anledningen till dessa varierade bilder tycks vara, dels vaga, abstrakta och svepande målfor-
muleringar i styrdokumenten, dels en kvardröjning av ett äldre synsätt på litteraturundervis-
ningens didaktiska hur-vad-varför, trots en reformförändring i synen på kunskap och lärande 
och litteraturundervisning i sig. Nyare synsätt har med andra ord inte fått generell genom-
slagskraft i verkligheten. 
 Efter en teoretisk genomgång av sekundärlitteratur i kombination med den kvalitativa 
intervjustudie som jag har gjort med fem lärare tycks det som att synen på litteraturundervis-
ningen sammanfaller med synen på demokratiuppdraget. Schematiskt tycker jag mig kunna se 
två tendenser, två förhållningssätt (givetvis finns det en mängd varianter där emellan): 
 

 Formalistiskt förhållningssätt: Den här kategorin har en litteratursyn som sällar sig till 
den äldre bildningstraditionen. Här är reproducerandet av kulturarvet viktig och ele-
verna läser och arbetar inom litteraturämnet utifrån en traditionell, passiv och monolo-
gisk kultur där eleverna gör det läraren förmedlar och styr. Kunskap växer här utifrån 
och in. I ett sådant synsätt hänvisas demokratiuppdraget till formella situationer såsom 
elevråd och klassråd och inom undervisningen uppmärksammas det möjligen inom det 
didaktiska hur-området som en röstningsaktivitet vid val av arbetssätt. Här är kun-
skapsuppdraget en entitet och demokratiuppdraget en annan, och prioriteringen vilar i 
första hand på kunskapsuppdraget. 

 Receptionsteoretiskt förhållningssätt: Inom den här kategorin fokuserar litteratursynen 
på elevens egen erfarenhet och egen tolkning av det den läser. Bildningsidealet och 
kulturarvets reproduktion är här snarare en del, ett medel bland många, i det större 
projektet att utvecklas personligen, att lära sig reflektera och tänka själv. Här används 
dialogen, mötet och samtalet mellan lärare-elev, elev-elev, och elev-text som pedago-
giskt verktyg. Demokratisynen är inom detta förhållningssätt inte bara fråga om ett 
strukturellt reproducerande av samhällsstrukturen, utan är en inlärningsfrämjande kun-
skapssyn och livsform i sig. Demokratisyn och kunskapssyn är med andra ord ett och 
detsamma och eftersom undervisningens hur, vad och varför tar sin utgångspunkt i det 
individuella blir den i sig demokratisk. 

 
Det verkar naturligt att man i första hand finner äldre lärare samt mindre erfarna lärare i den 
förra kategorin. Eftersom jag själv, i egenskap av oerfaren, och dessutom kommen från en 
kultur där bildningsidealet varit viktigt, kan jag så här i efterhand se att jag formulerade mitt 
syfte för uppsatsen i en formalistisk tradition, vilket också gjorde det svårt för mig att se hur 
demokratiuppdraget skulle kunna integreras i de kunskapsmål jag satt högt för den litteratur-
undervisning jag velat bedriva och trott mig ha sett i kursplanens målformuleringar. 
 Undersökningen har vidgat mitt perspektiv och jag tror att den enda vägen för högkvalita-
tiv litteraturundervisning OCH demokratiskt förhållningssätt är ett integrerat synsätt på män-
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niskan och däri ryms och samspelar synen på kunskap, synen på inlärning, synen bildning och 
kulturarv med synen på individen i sig själv och i samspel med andra.  
 Däremot tror jag, för att projektet inte ska urarta i flummeri och falla platt, att det är 
nödvändigt att komma till ett mer uttalat konsensus i styrdokumenten kring vad alla dessa 
vaga och abstrakta begrepp ska innebära – som läget är nu svävar svenskämnet som helhet ut i 
en oerhörd diffus frizon som både uppmuntrar och stjälper kunskapsmässiga och demokra-
tiska projekt. För den som inte vill integrera dessa två går det alldeles utmärkt att finna stöd i 
kursplanen för att köra på i gamla hjulspår och tolka litteraturmålen med de formalistiska 
glasögon på, och för den som vill tänja på gränserna och driva ämnet åt samhällskunskap ex-
empelvis, med förankring i värdegrundsfrågorna, finns möjligheter för det. Det kan ju låta fritt 
och kreativt, men lämnar kanske också en stor skara lärare och elever utanför som känner sig 
hängande i luften och inte vet vilket ben de ska vila på – tradition eller förnyelse – och varför. 
Risken är att ämnet blir sett ur både elev- och lärarsynpunkt som oviktigt med ett innehåll 
som man kan göra lite som man vill med. 
 Jag tycker att Gunilla Molloys farhågor är befogade när hon lyfter frågan om den 
navelskådning som ett receptionsteoretiskt elevcentrerat förhållningssätt till litteraturunder-
visningen tenderar att hamna i om man inte ställer målet högre och har en tydlig plan för var 
ämnet ska landa för den enskilde individen. Att lära eleverna att reflektera, diskutera, uttrycka 
sina åsikter, interagera i samtal med andra och med texter – d.v.s. att göra demokrati – sker 
inte av sig självt utan kräver ledning som inte alltid innebär fria val för eleven vare sig av in-
nehåll eller form. Det är en villfarelse, tror jag, att det att alltid få som man vill skulle vara 
synonymt med inflytande, medbestämmande och demokrati. Tyvärr tycker jag att den upp-
fattning finns utbredd hos såväl lärare som elever och manifesteras bland annat i att demokra-
tiuppdraget ibland blir reducerat till röstningsförfaranden, eller till det som L1 syftar på när 
han säger ”ändlösa resonemang med mycket tjafs till ingen nytta”, eller till helt fria val där 
ständig läsning av samtida självbiografiska texter går i cirkelgång och får legitimitet att slå ut 
annan litteratur med argument som ”huvudsaken är att de läser”.  

Det är möjligt att det är just denna diffushet som också avspeglar sig i de undersökningar 
som visar att elever inte anser sig ha något reellt inflytande över sin situation i skolan – kan-
ske känner de å ena sidan att röstningsdemokratin känns skendemokratisk och ytlig utan 
verklig betydelse, kanske å andra sidan att de, i de fall där röstningsförfarandet istället uteblir 
har blivit överkörda, varken sedda eller lyssnade på.  

Jag vill påstå att verkligt demokratisk genomsyrad undervisning, såsom den beskrivs både i 
teoretiska diskurser och hos engagerade lärare såsom flerstämmighet och deliberation, inte 
identifieras hos eleverna därför att de inte vet att det är demokrati de ”gör” när de samspelar 
med läraren, när de diskuterar i klassrummet, när de använder sig själva som verktyg i kun-
skapsprocessen o.s.v. Jag tror att även eleverna måste få en djupare och en mer mångfacette-
rad syn på vad demokrati och inflytande är – dess rättigheter och ansvarsåtaganden - för att de 
själva ska kunna identifiera det och i sin tur också kunna utnyttja möjligheterna fullt ut. Un-
dersökningar visar på passiviserade elever som inte kan något annat än att verka i skolan inom 
de traditionella förmedlingsramarna, trots de möjligheter som faktiskt finns att påverka. Men 
hur ska de förstå den komplexa samhällsform som en demokrati är om inte ens lärarna har en 
samsyn som bottnar i kunskap och förtrogenhet bortom ytliga röstningssystem? 
 Något som framkommit i det här arbetet är att ju mer studieförberedande ett program är 
desto mer bildningsinriktat tenderar litteraturämnet att behandlas. Detta kan tyckas logiskt, 
men också märkligt på samma gång, inte minst eftersom betygskriterierna ju är desamma oav-
sett programinriktning. Lärare på främst yrkesförberedande program vittnar om att ämnet står 
lågt i kurs och att momentet får en styvmoderlig behandling, att det ses som något som ska 
klaras av. Tillmötesgåendet från lärarnas sida tycks ibland både nervöst och oändligt - film, 
TV, ljudböcker, dramaturgiska varianter – allt görs för att göra ämnet genomlidbart. Men kan-
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ske är det ett tecken i sig på att litteraturmomentet med allt vad de innebär av historia, läsning 
av äldre litteratur, läran om form och stilistik, inte längre förmår fungerar som en isolerad 
enhet utom möjligen på de program där bildningsidealet är ett intresse och mål hos eleverna 
själva. Om ämnet inte ska urvattnas och enbart bli till läsning av egenvald litteratur med den 
problematik som Molloy lyfter fram och som jag själv hyste farhågor inför i min inledning, 
kanske man måste inse att det är dags att lyfta blicken, att varken den självutvecklande recep-
tionsläsningen eller den formalistiska bildningsläsningen klarar sig utan den andra, och att 
inget var för sig tar hänsyn till och utvecklar demokratin utan att de är beroende av vararan-
dra. L2 i synnerhet, visar i den här studien hur det visst går att använda sig av det traditionella 
bildningsstoffet i en individcentrerad kunskapssyn, men att det handlar om att hjälpa eleven 
att hitta kontaktytan. Jag tror att detta är rätt väg att gå för ett ämne som likt matematik, kemi 
och fysik exempelvis, innebor en stor mängd lärostoff men inte längre förmår tala till eleverna 
autonomt – det behöver förankring i varje elev.  

Att bildningskunskapen inte bör negligeras som ett moment som man springer förbi tre 
veckor varje termin blir tydligt när L3 talar om elevernas upplevda känsla av att de inte har 
något att diskutera, att de inte har något kunskapskapital att ta av. För att kunna ”flaxa med 
vingarna”, som hon säger – känna sig fri att tänka, kunna argumentera, ha åsikter, ändra åsik-
ter, växa som människa – så behöver man också något att ta spjärn emot. Det kan vara erfa-
renhet, det kan vara mognad men det kan också vara ett bildningskapital som finns förankrat i 
medvetandet. Att säga att all sådan typ av kunskap finns lättillgänglig på nätet, att den inte 
behöver läras in, att alla kan söka sig den själv, är att förbise insikten att kunskap först blir 
levande när den integrerats i medvetandet tillsammans med allt annat som finns där. Först där 
kan den användas på ett fritt och associerande vis – på så vis ser jag kunskapsuppdraget och 
demokratiuppdraget som en enhet, två sidor av samma mynt, och sällar mig till Gunilla Mol-
loys uppfattning om att litteraturundervisningen är ett oerhört lämpligt ämne att förverkliga 
demokratiuppdraget inom, utan att brista i kunskapsfokus.  
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Bilaga 
Presentationsbrev (inkl. samtalsfrågor) riktat till fem svensklärare vid Bromangymnasiet, 
Hudiksvall: 
 
 
Hej, 
mitt namn är Hanna Borgljung och jag arbetar med mitt examensarbete i litteraturdidaktik vid 
Högskolan i Gävle. Efter godkänd examensuppsats kommer jag att vara färdigutbildad gymnasielärare 
i svenska och religion. 
 
Jag skulle bli glad om du, i egenskap av lärare i svenska B på gymnasiet, ville medverka i min 
undersökning om elevdemokrati och litteraturundervisning. Arbetet syftar till att diskutera 
elevinflytandets påverkan i litteraturundervisningen - hur man som lärare i litteratur tänker kring 
och hanterar skollagens och läroplanens krav på elevinflytande gentemot kursplanens 
ämnesspecifika mål och vilken effekt det elevdemokratiska arbetssättet har på ämnet i sig, d.v.s. 
litteraturundervisningen. 
 
Du som medverkar i undersökningen kommer att vara anonym till namnet, men kön, ungefärlig ålder, 
antal år i yrket och programinriktning kommer att anges. Jag tänker mig att vi träffas en gång för 
samtal (ca 1 timme) kring nedanstående frågeställningar. Samtalet kommer att antecknas men inte 
bandas. Undersökningen går inte ut på att hitta ”rätt” eller ”fel”, utan den medverkandes svar ska ses 
om förhållningssätt bland flera i en mångfacetterad fråga. 
 

Utgångspunkter för samtalet 
Lpf 94, 2.3: 
” De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta ansvar skall omfatta alla elever. Elever-
nas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som former 
skall vara viktiga principer i utbildningen (min fet-stil). Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan 
att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2 och 9§§).” 
 
Kursplan Svenska B: 
”Eleven skall […] ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och ha 
stiftat bekantskap med författarskap från olika tider och epoker […].” 
 
Övergripande frågor:  

 Är den elevdemokratiska aspekten något du arbetar aktivt med när du planerar och genomför 
din undervisning i litteratur? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte? 

 Hur tänker du generellt kring elevinflytande i allmänhet och i litteraturundervisningen i 
synnerhet? Fördelar, nackdelar, svårigheter, genomförbarhet etc. 

 Anser du att elevinflytande och elevdemokratiska arbetsformer påverkar själva litteraturämnet 
i någon riktning? Positiv, negativ? 

 Finns det någon risk som du ser det, att de demokratiska strävandena överskuggar de 
kunskapsmässiga målen eller kan det elevdemokratiska förhållningssättet tvärtom främja de 
kunskapsmässiga målen? 

  
 
Förhoppningsvis har vi redan haft kontakt via telefon eller besök - oavsett så är du välkommen att höra 
av dig om du undrar över något. 
 
Med vänlig hälsning    
Hanna Borgljung       Handledarkontakt vid Högskolan i Gävle: 
hanna_borgljung@hotmail.com   Svante Lovén, docent i litteraturvetenskap 
Mobil: 070-2578343      Tel: 026-648774 
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