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1.Inledning 
Skönlitteratur och dess nyttovärde har alltid diskuterats, särskilt under de senaste åren då samhället 

utvecklats i en alltmer mångkulturell riktning. En del anser att skönlitteraturens värde är hotat av 

andra medier, andra menar att dess egenvärde är och alltid kommer att vara högt. Med anledning av 

sjunkande Pisa-resultat i den svenska skolan blev frågan återigen aktuell under 2016. Skolresultaten 

måste bli bättre, och olika röster har höjts när det har handlat om huruvida ökat fokus på 

skönlitteratur är rätt metod för att nå dit. Den 17 juli 2016 publicerade Lars Melin en debattartikel i 

Dagens Nyheter (DN), med rubriken ”Skönlitteratur hjälper inte unga till framgång i livet”. Där 

hävdar han att fokus på skönlitteratur inte är vägen att gå för att höja studieresultaten i skolan, och 

således påbörjades en intensiv debatt som varade under de följande fem dagarna. Debatten tog 

avstamp i frågan om skönlitteraturens roll i skolan, men utvecklades till att även handla om hur vi 

som människor påverkas av skönlitteratur och hur skönlitteratur påverkar samhället i stort.  

 Den här debatten skiljer sig på många sätt från tidigare debatter som har handlat om 

litteratur. I tidigare debatter har huvudfrågan handlat om vad som ska läsas och hur detta ska läsas. I 

den här debatten diskuteras uteslutande varför skönlitteratur ska läsas, och Melin vill i sin artikel 

bidra med argument som handlar om just skönlitteraturens för- och nackdelar. 

 Jag vill med den här uppsatsen analysera denna debatt, för att få en bild av hur man talar om 

skönlitteratur idag. Jag tycker personligen att det är ett viktigt ämne och tror att om skönlitterär 

läsning behandlas på fel sätt kan det ha konsekvenser för hela samhället. Jag har valt att analysera 

en så pass aktuell debatt för att kunna ge en bild av diskussionen som ligger så nära det nu varande 

litteraturklimatet som möjligt. Min förhoppning är att den här uppsatsen kan ge en djupare inblick i 

hur skönlitteratur diskuterades år 2016, och användas som utgångspunkt för liknande forskning i 

framtiden.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Diskussionen om skönlitteraturens betydelse är inte ny, men då den nyligen har väckts till liv igen 

är syftet med den här uppsatsen att undersöka hur skönlitteratur diskuteras i en tid när läsning och 

litteratur anses vara hotad från många håll. Syftet är att ge en helhetsbild av både debatten i sig och 

hur diskussionen kring skönlitteraturens nytta ser ut år 2016. Analysen av de olika argumenten 

syftar till att finna de huvudsakliga ståndpunkterna kring skönlitteraturens roll, men görs även för  

att förtydliga exakt vad de olika debattörerna vill försvara; är det skönlitteraturen i sig, är det 
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läsning generellt eller något annat? Vilka argument som används visar vad aktörerna tycker är 

viktigt med debatten och hur de angriper den på olika sätt.  

 Att undersöka dessa olika delar av debatten ger en helhetsbild av vad den handlar om och 

vad debatten har för plats i vårt samhälle idag. Den frågeställning jag vill besvara lyder således: hur 

diskuteras skönlitteraturens nytta i samhället i en debatt år 2016 och exakt vad är det som de olika 

debattörerna vill försvara? 

1.2 Teori och metod 

Jag har valt att göra en litteratursociologisk analys av debatten. Då litteratursociologi är ett brett 

forskningsområde har jag valt en specifik teoretikers beskrivning av arbetssättet. Jag utgår från 

Johan Svedjedals definition av litteratursociologi, hämtad från boken Litteratursociologi (2012), 

som förutom Svedjedals egen text innehåller texter om litteratursociologi skrivna av andra 

teoretiker. 

 Enligt Svedjedal går litteratursociologisk forskning ut på att finna och analysera relationen 

mellan samhälle och litteratur. Ett sätt att använda sig av litteratursociologisk forskning är att 

studera litteraturen i samhället, med andra ord studera hur litteraturen agerar i och påverkar 

institutioner utanför sig själv.  Jag studerar litteraturen i samhället när jag analyserar de argument 1

som används i debatten, specifikt när det handlar om huruvida skönlitteratur stärker elevers 

språkkunskaper. Metoden är även relevant att använda för att studera skönlitteraturen som upphov 

till själva debatten. Med hjälp av det arbetssättet kan jag svara på bland annat vad det är som driver 

debatten och vilka samhällsaktörer som hörs. Ytterligare ett sätt är att studera litteratursamhället i 

sig, vilket oftast handlar om att studera distribution och konsumtion av litteratur.  Jag använder den 2

här metoden för att studera uppfattningar om hur skönlitteraturens roll i litteratursamhället anses 

vara hotad av andra medier, vilket också är en av huvudpunkterna i debatten.  

 I tidigare uppsatser har litteratursociologisk forskning till stor del bedrivits kring 

litteratursamhället. Uppsatser och avhandlingar har skrivits om biblioteksbranschen, utgivning av 

litteratur och författarroller. Det finns ett fåtal uppsatser som analyserar litteraturdebatter, och där 

får det litteratursociologiska perspektivet inte så stor plats. Med den här uppsatsen avser jag att göra 

en litteratursociologisk undersökning som lyfter specifika aspekter, nämligen skönlitteratur som 

debattskapare och litteraturens villkor både i skolan och i samhället i stort. Till viss del undersöker 

 Johan Svedjedal. ”Det litteratursociologiska perspektivet”. I Litteratursociologi, texter om litteratur och 1

samhälle. Furuland, Lars & Johan Svedjedal (red). Studentlitteratur AB: Lund. 1997. 79. 
 Svedjedal, 1997. 79–80.2
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jag litteratursamhället, men min uppsats kommer främst bidra med en bild av vilken roll litteraturen 

har i samhället.  

 Jag utgår från Melins artikel och börjar med att redogöra för grunddragen i denna, det vill 

säga vilka huvudargument han presenterar och vilken roll han har som samhällsaktör. Därefter 

redogör jag för huvudargumenten i de övriga artiklarna jag undersöker, samt vilka debattörerna är. 

Sedan analyserar jag argumenten utifrån de två litteratursociologiska forskningsmetoder jag 

redogjorde för tidigare, och slutligen för jag en avrundande diskussion om debatten.  

 Begrepp 

I uppsatsen använder jag mig av en del nyckelbegrepp. Dessa begrepp anser jag vara viktiga att 

förklara för att jag ska kunna föra mina resonemang utan att det uppstår missförstånd kring vad jag 

menar. Jag utgår från Nationalencyklopedins definitioner av begreppen då de överensstämmer med 

min användning av dem.  

1. Skönlitteratur: avser t.ex. poesi, fiktionsprosa och dramatik.  3

2. Facklitteratur: avser vetenskapliga texter, med syfte att ge information och vara resonerande.  4

3. Bildning: avser goda, allmänna kunskaper på många områden, särskilt humanistiska.  5

 Material och avgränsning 

Min analys utgår från Lars Melins artikel i Dagens Nyheter. Då den startade debatten är det 

nödvändigt att gå igenom grunderna för artikeln. Jag använder den som utgångspunkt för resten av 

uppsatsen när jag analyserar debattens olika delar. De artiklar jag analyserar är de som givit svar på 

Melins artikel. Detta omfattar fem artiklar, skrivna för DN under perioden 17 juli till 22 juli 2016. 

Av dessa är fyra repliker och en är en ledare. Artiklarna är skrivna av Axel Englund, Pernilla 

Andersson Varga, Susanne Nyström, Anne-Marie Körling och Lars Melin. Utöver artiklarna i DN 

analyserar jag den debatt som fördes kring Melins artikel mellan Lars Melin själv och Ebba Witt-

Brattström i SVT:s Gomorron.  De aktörer som deltar i debatten är dels forskare inom 6

litteraturvetenskap och pedagogik, dels kompetenta och erfarna skribenter vid DN. Lars Melin är 

docent i svenska vid Stockholms universitet, och har skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker 

 Nationalencyklopedin, skönlitteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/skönlitteratur 3

(2017-02-20).
 Nationalencyklopedin, facklitteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/facklitteratur 4

(2017-02-20).
 Nationalencyklopedin, bildning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bildning (2017-05-08).5

 ”Rök ihop i sändning - skönlitteratur är hittepå!” Sveriges Television. 2016-07-22. http://www.svt.se/kultur/6

bok/rok-ihop-i-sandning-skonlitteratur-ar-hittepa. (2017-06-01).
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om språkbruk. Axel Englund är docent i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, och hans 

doktorsavhandling kom ut i april 2011. Pernilla Andersson Varga är lektor med inriktning mot 

likvärdighet i språk och kunskapsutveckling. Susanne Nyström är skribent och anställd på DN:s 

ledarredaktion. Anne-Marie Körling är grundskolelärare och författare av litteratur med pedagogisk 

inriktning. Artiklar som skrivs byggs upp av erkänd forskning och aktörerna är väl insatta i sina 

respektive områden, vilket höjer kvaliteten på debatten och de åsikter som läggs fram. 

 Materialet analyserar jag mot bakgrund av forskning kring skönlitteraturens roll i samhället. 

Här kan nämnas Magnus Perssons Vad är litteratur? (2007) och Den goda boken (2012). Dessa 

verk tar både upp hur man historiskt har sett på skönlitteratur, samt hur diskussioner har sett ut i 

tidigare debatter, t.ex. i en debatt om kanon som uppstod 2006. Jag använder mig även av artiklar 

skrivna av den kanadensiske professorn Raymond A. Mar. Han redogör för empiriska 

undersökningar kring hur människor påverkas känslomässigt av skönlitterär läsning. Även 

professorn Louise M. Rosenblatt har skrivit om detta, och i min analys använder jag mig av hennes 

bok Literature as Exploration (1995). Boken publicerades första gången 1938, men hon citeras än 

idag och hennes teorier fortsätter att ha relevans för nutida forskning. 

 Undersökningen avgränsas till debatten som startades i och med Lars Melins artikel i DN. 

Således utgår analysen från det material jag tidigare redogjort för, det vill säga debattartiklarna och 

intervjun i SVT:s Gomorron. Denna avgränsning gör analysdelen av uppsatsen tillräckligt bred utan 

att den blir ohanterligt stor. De flesta aktörer som har givit svar på Melins artikel kommer från 

Sverige och debatten i sig berör uteslutande det svenska litteraturklimatet. Därför avgränsar jag min 

undersökning till debatten i Sverige. Då syftet med den här uppsatsen är att göra en 

litteratursociologisk analys av en specifik debatt gör jag inga jämförelser med andra debatter. I min 

analys använder jag mig av både svenska och utländska teoretiker, då den svenska forskningen inte 

har varit tillräckligt omfattande på de områden jag undersöker.  

1.3 Tidigare forskning 

Litteratursociologi är ett relativt ungt forskningsområde som under de senaste 30 åren har visat sig 

vara allt mer relevant inom litteraturvetenskaplig forskning. Litteraturvetare har dock fått försvara 

dess plats, och en av dessa debatter har dokumenterats av Margareta Björkman. År 1996 

publicerades hennes artikel ”Litteratursociologi — en svensk modell, eller Perspektiv på 

litteratursociologi” i Tidskrift för litteraturvetenskap. Artikeln är en detaljerad presentation av 
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litteratursociologins för- och nackdelar, som kastar ljus över ämnet.  I min uppsats vill jag använda 7

mig av just litteratursociologin för att göra en liknande analys av en nutida debatt. Björkmans 

artikel bidrar med viktiga insikter kring det litteratursociologiska forskningsområdet och är 

informativ läsning för den som vill utveckla sina kunskaper kring litteratursociologi.  

 Litteratursociologi undersöker, som jag tidigare har tagit upp, relationen mellan litteratur 

och samhälle. Under 1980- och 90-talet skrevs många böcker och avhandlingar om 

litteratursamhällets funktioner, samt läsvanor på gymnasienivå och i samhället generellt. I min 

uppsats använder jag mig av den information som ges i vissa av dessa källor, medan jag vill ta 

tydligt avstånd från andra. Det mest omfattande verket inom svensk forskning kring läsvanor i 

skolan, och det som nästan alltid hänvisas till, är Lars Brinks avhandling Gymnasiets litterära 

kanon (1992). Den ger en omfattande och intressant bakgrundshistoria till kanonbildningen i den 

svenska skolan, och undersöker de läromedel och litterära genrer som används i gymnasieskolans 

undervisning. Han redogör för olika perspektiv på utbildning, bildningsideal och 

modersmålsundervisning genom historien, men undersöker även vad gymnasieelever läser från den 

nordiska litteraturkanon.  Brinks avhandling ger en omfattande bakgrundshistoria till 8

gymnasieskolan som den ser ut idag, och jag ser min egen uppsats som ett komplement till den 

diskussion Brink för i avhandlingen. Han ger en bakgrund till och diskuterar vad ungdomar läser, 

och med min uppsats vill jag som sagt diskutera uppfattning om varför dessa verk ska eller inte ska 

läsas. Således bidrar min uppsats med ett perspektiv som inte får så stor plats i Brinks avhandling. 

 Annica Danielsson har också skrivit om litteraturförmedling och kanon på gymnasiet i sin 

avhandling Tre antologier — tre verkligheter (1988). Hon gör en genomgång av svenskämnets 

historia och vilken betydelse litteratur har haft för ämnet. Hon gör även en analys av tre antologier, 

och undersöker bland annat vilken typ av texter och genrer som representeras i störst utsträckning. 

Fokus ligger i huvudsak på den litterära representationen i den svenska gymnasieskolan och således 

är Danielsson inne på samma forskningsområde som Brink.  Danielssons avhandling publicerades 9

tidigare än Brinks och undersöker en annan tidsperiod under 1900-talet, men de kompletterar 

varandra med tanke på att de undersöker ungefär samma ämne, men under olika tidsepoker. 

 Margareta Björkman, ”Litteratursociologi — en svensk modell, eller Perspektiv på litteratursociologi”, i 7

Tidskrift för litteraturvetenskap. 26, 1996:3–4. 139-147.
 Lars Brink. Gymnasiets litterära kanon — urval och värderingar i läromedel 1910–1945 Avd. för 8

litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet. 1992. 
 Annica Danielsson. Tre antologier — tre verkligheter. En undersökning av gymnasiets litteraturförmedling 9

1945–1975. Studentlitteratur: Lund. 1988. 
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 Olle Holmberg och Gun Malmgrens rapport Populära hjältar och gamla klassiker (1982) 

undersöker läsvanor, på fritiden och i skolan. I förordet skriver de: ”I debatten om kulturarv och 

klassiker brukar det klagas över att många elever läser för mycket populärlitteratur. Det är de dåliga 

läsvanorna som uppmärksammas. Frågan om hur en klassiker läses i ett klassrum ställs sällan, inte 

heller frågan om hur en s.k. populärtext används i en läsares socialisation.”  De vill med andra ord 10

lägga an ett perspektiv som de tycker saknas i en debatt om litteratur och läsning, vilket även är vad 

jag vill göra med min uppsats. Rapporten ger en omfattande bakgrund till hur litteratur används i 

skolan och hur skolungdomar motiverar sin egen fritidsläsning. Jag vill med min uppsats undersöka 

varför litteratur ska läsas, vilket är ett perspektiv som inte får någon plats i Holmberg och 

Malmgrens rapport. Trots detta ingår rapporten i forskningsfältet, då den ämnar undersöka delar av 

en litteraturdebatt som de anser inte tas upp i tillräckligt stor utsträckning, nämligen hur den 

skönlitterära bokens läses i skolan och i samhället.  

 Ett lite mer modernt exempel på ett verk på samma tema är forskningsantologin 

Litteraturens offentligheter (2009), redigerad av Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson. De skriver i 

inledningen: ”Vi undersöker hur litterära texter blir föremål för debatt och förhandling vad gäller 

värderingar och uppfattningar av olika slag — i vårt eget land såväl som i andra länder, i samtiden 

såväl som historiskt.”  Med detta menar de att de inte vill göra nya analyser av gamla verk, utan 11

analysera hur verken har påverkat sin samtid. Återigen ställs frågan kring hur vi läser böcker, både i 

skolan i samhället i stort. En av texterna, skriven av Björn Larsson, diskuterar frågan kring varför vi 

över huvud taget ska läsa skönlitteratur. Han tar upp de två motsatta ståndpunkterna; den ena som 

menar att skönlitteratur bör läsas på grund av att den har ett egenvärde och den andra som innebär 

att skönlitteratur måste ha någon slags samhällsnytta.  Detta är en text som ställer samma fråga 12

som jag ställer i min uppsats: varför ska litteraturen läsas? Larsson skriver dock ur ett 

samhällsperspektiv, och jag vill undersöka hur frågan diskuteras i förhållande till skola och 

utbildning, vilket var det som startade debatten som jag undersöker. 

 Lars Furulands bok Ljus över landet (1991) är en samling intressanta litteratursociologiska 

uppsatser. Uppsatserna i denna antologi handlar bland annat om hur och vad svenska medborgare 

har läst historiskt, både när det kommer till klassiker och barnböcker. Dessa uppsatser ger en 

 Olle Holmberg och Gun Malmgren. Delrapport från Projekt svenska och Läsprojektet 1982. Populära 10

hjältar och gamla klassiker — om att läsa litteratur på fritiden och i skolan. Pedagogiska gruppen, 
Litteraturvetenskapliga institutionen. Lunds universitet. 1982. 

 Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson. Litteraturens offentligheter. Studentlitteratur AB: Lund. 2009. 8–9.11

 Björn Larsson. ”Vad är det för mening med litteratur… och med vetenskap om litteratur?” i Litteraturens 12

offentligheter, red. Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson. Studentlitteratur AB: Lund. 2009. 233.
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bakgrund till mitt eget område kring läsning av skönlitteratur, men även här tycker jag att det saknas 

ett perspektiv som ifrågasätter läsandet som en form av lärande. Boken ger dock en värdefull 

bakgrund till de olika sätt på vilka litteratursociologi kan bedrivas.  13

 Det finns en mängd exempel på tidigare uppsatser skrivna om skönlitteratur och dess roll i 

samhället. De som är aktuella för min undersökning är huvudsakligen publicerade under 2000-talet. 

När det kommer till uppsatser har jag främst arbetat med att hitta unika perspektiv på ämnet, så att 

min uppsats inte blir en upprepning av tidigare undersökningar. Jag har kunnat anknyta till och 

inspireras av de perspektiv och arbetssätt som presenteras. 

 I DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, hittas främst litteratursociologiska uppsatser skrivna 

av studenter på kandidat- och masternivå. Jag har valt att kategorisera de uppsatser jag hittat i tre av 

de vanligaste områdena: de som studerar läsvanor, de som studerar litteraturdebatter och de som gör 

allmänt  litteratursociologiska undersökningar.  

 Anna Johanssons kandidatuppsats om läsvanor (2008) undersöker lärares och elevers syn på 

hur skönlitterära texter kan föra undervisningen framåt. Hon har främst använt sig av en kvalitativ 

metod, bestående av att låta informanter besvara enkäter.  Jag hittade ytterligare två uppsatser på 14

samma tema, varav en är skriven av Maria Andersson och Emma Sellbrink år 2000. Den undersöker 

läsvanor hos teknologer och humanister, det vill säga studenter på universitetsnivå.  Den andra 15

uppsatsen undersöker läsvanor hos barn i åldrarna 10-12 år, och är skriven av Erica Albertson och 

Ulrika Uvenäs år 2007.  Det som förenar dessa är att de också har använt sig av en empirisk metod 16

för insamlande av information. Andersson och Sellbrink använder sig även av en kvalitativ 

intervjumetod. Dessa uppsatser studerar skönlitterära böckers roll i samhället, men utgår likt 

Johanssons uppsats ifrån information som samlats in av studenten själv. Jag har inte känt behov av 

att arbeta på det här sättet med min uppsats, då åsikter och argument kring skönlitteraturen redan 

finns i de artiklar jag studerar. 

 Tobias Gustafsson och Martin Adolfsson analyserar i sin kandidatuppsats Litteratur-

kanondebatten 2006 (2016) kanondebatten från 2006. De använder sig av en analytisk metod, där 

de synliggör de viktigaste argumenten från debatten och för en diskussion kring dessa i slutet av 

 Lars Brink. Ljus över landet och andra litteratursociologiska uppsatser. Hedemora: Gidlund. 1991. 13

 Anna Johansson. Skönlitteraturens betydelse för elevers framgångar, lärare och elevers attityder till 14

skönlitterära böckers möjligheter att påverka elevers studieresultat. Luleå tekniska universitet. 2008.
 Maria Andersson & Emma Sellbrink. Förnuft eller känsla?: En undersökning av av läsvanor hos 15

teknologer och humanister vid Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad. 2000. 
 Erica Albertson & Ulrika Uvenäs. Vad läser 10-12 åringar? En undersökning av elevers läsvanor. 16

Högskolan Kristianstad. 2007.
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uppsatsen.  Metoden för min uppsats går delvis ut på att samla information om vilka argument som 17

används, men det som skiljer min analys från deras är dels att jag använder mig av ett 

litteratursociologiskt perspektiv, dels att jag gör en bredare analys genom att även analysera vilka 

aktörer som deltar.  

 Ytterligare en kandidatuppsats som undersöker skönlitteraturen i samhället är skriven av 

Alexandra Sundberg år 2016, med titeln Kanon - en engagerande fråga. Uppsatsen undersöker hur 

debatten om införandet av en svensk litteraturkanon har sett ut under åren 2006–2016. 

Undersökningen utgår ifrån kanondebatten 2006, och uppmärksammar sedan tio av de debatter som 

uppstått senare, fram tills 2016.  Jag vill med min uppsats istället göra en mer detaljerad studie av 18

en debatt.  

 Mycket av den forskning som bedrivs om litteraturens roll i samhället är komparativa 

studier eller kvantitativa studier där forskaren samlar information genom att kommunicera med 

informanten själv. Jag vill studera det som redan sagts i debatten kring Melins artikel från 2016, 

dels för att hålla undersökningen inom en viss tidsram och dels för att de argument som ges i den 

debatten är tillräckliga för att kunna göra en litteratursociologisk analys av. 

1.4 Bakgrund 

 Historiskt om skönlitteratur  

Diskussionen om skönlitteraturens plats i samhället fördes i Sverige redan under slutet av 1800-

talet, då målet var att skapa en gemensam kultur. Johan Lundberg skriver i sin bok Det sista museet 

(2016) att det nya idealet skulle bestå av ”ett folk, ett språk, en litteratur”. Syftet var att väcka stark 

fosterlandskärlek hos medborgarna, och denna skulle främst förmedlas via litteraturen. I ett 

samhälle som under sekelskiftet blev alltmer mångkulturellt var detta ett ideal som blev svårt att 

leva upp till, och internationella strömningar började leta sig in i den svenska litteraturbildningen.   19

 I början av 1900-talet gick de svenska bildningsidealen nämligen ut på att ungdomar skulle 

ta del av vad Lundberg i sin bok kallar ”den stora konsten”. Det svenska bildningsidealet utgick inte 

längre enbart ifrån Sverige, utan tog avstamp i internationella kulturuttryck. Svenska elever 

skickades ut på resor i Europa för att ta till sig av litteratur, men även bildkonst och scenkonst. Den 

här typen av bildning var inte bara förbehållen studenter inom akademin; Socialdemokraterna 

 Tobias Gustafsson & Martin Adolfsson, Litteraturkanondebatten 2006 — en argumentationsanalys av 17

artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Uppsala universitet. 2016.
 Alexandra Sundberg. Kanon — en engagerande fråga: En litteraturstudie i debatterna om litteratur- och 18

kulturkanons vara eller icke-vara mellan åren 2006–2016. Högskolan Dalarna. 2016. 
 Magnus Persson. Varför läsa litteratur? Studentlitteratur: Lund. 2007. 7.19
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försökte få även svenska arbetare att ta del av denna typ av bildning. Skönlitteratur sågs som 

allmängiltig och viktig i byggandet av ett bildat, svenskt idealsamhälle.  20

 Dagens litteratursamhälle 

Diskussionen kring skönlitteraturens nytta och plats i skolundervisningen har fortsatt att vara 

aktuell under 2000-talet. År 2001 skrev Staffan Bergsten en artikel där han hävdade att det 

litteraturvetenskapliga ämnet har drabbats av en så kallad ”teorisjuka”. Med detta menar han att 

skönlitteraturens specifika egenskaper är hotade, och att fokus ligger på att teoretisera litteraturen 

snarare än att uppleva den. Inom ämnet litteraturvetenskap har det dock visat sig att det är de 

skönlitterära texterna som dominerar fältet, och att skönlitteraturen inte är utsatt för det hot som 

Bergsten lyfter fram.   21

 Under sommaren 2006 var frågan på kartan igen, då det diskuterades huruvida en 

litteraturkanon skulle införas i svenska skolor, för att säkra de skönlitterära klassikernas överlevnad. 

Cecilia Wikström, dåvarande riksdagsledamot för Folkpartiet, skrev en debattartikel i Sydsvenskan 

där fokus låg på grundskoleelevers försämrade språkkunskaper. Hon menade att det var skolans 

uppgift att se till att alla elever, oavsett bakgrund, skulle ha samma möjligheter att ta till sig av det 

svenska språket. Denna typ av språkbildning sker enligt Wikström genom läsning av skönlitterära 

verk, då de bidrar med ett språkbruk som behövs för att fullt ut kunna vara delaktig i samhället.  22

Wikström fick stark kritik, men även medhåll från Svenska Akademien, där Horace Engdahl 

exemplifierade med de positiva effekterna av att en litteraturkanon introducerats i Danmark. Han 

menade att en svensk litteraturkanon skulle kunna bidra till att glömda författarskap tas fram i ljuset 

och att dess samhällsnytta betonas.   23

 Spåren från debatten 2006 kunde märkas av i flera år framöver. 2012 skrevs en artikel av 

Bernt Gustavsson, där han talar om hur skönlitteratur allt mer blir förbehållet ett fåtal utvalda och 

att det behövs fler skönlitterära skildringar av världen. Detta är enligt honom nödvändigt för att 

världen och den verklighet vi lever i ska bli begriplig.  Under 2013 höjdes ett stort antal röster 24

kring frågan, från såväl professorer som anställda vid regeringskansliet. Budskapet har varit 

 Johan Lundberg. Det sista museet. Timbro: Stockholm. 2016. 27–28.20

 Persson, 2007. 69-73.21

 Cecilia Wikström. ”Skapa svensk litteraturkanon”. Sydsvenskan. 2006-07-22. http://www.sydsvenskan.se/22

2006-07-21/skapa-svensk-litteraturkanon. (2017-02-09).
 Magnus Västerbro. ”Akademien positiv till litterär kanon”. Dagens Nyheter. 2006-07-26. http://23

www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/akademien-positiv-till-litterar-kanon/. (2017-02-09).
 Bernt Gustavsson. ”Debatt: Skönlitteratur och bildning”. Framsidan. 2012-09-25. http://24

www.framsidan.net/2012/09/debatt-skonlitteratur-och-bildning/. (2017-01-31). 
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enhälligt: den svenska skolan måste uppmana till skönlitterär läsning, dels för bildningens skull och 

dels för att klassiska verk inte ska glömmas bort.   25

 En generell uppfattning, och den uppfattning som hörs mest, är alltså den att 

skönlitteraturens plats i  skolan och i samhället är hotad.  

2. Undersökning  
Litteraturprofessorn Magnus Persson påstår i Den goda boken (2012) att det som saknas i 

litteratursverige är en debatt om varför litteratur ens ska läsas. Detta är precis vad den här debatten 

handlar om. Han menar att skönlitteraturen inte bör tas för given, och att argumenten för denna 

behöver vässas för att få gehör i samhället.  Melin hävdar i sin artikel att detta inte är nödvändigt 26

och han vill istället slå ett slag för facklitterär läsning. 

2.1. Debatten 

 Skönlitteraturen hjälper inte unga till framgång i livet  

I sin artikel på DN:s debattsida den 17 juli 2016 uttrycker Lars Melin en stark oro för svenska 

skolungdomars sjunkande Pisa-resultat. Han lägger fram sin egen lösning på problemet; han menar 

att den svenska skolan ska satsa mindre på skönlitterär läsning och mer på facklitterär läsning i 

undervisningen. Enligt Melin beror de försämrade Pisa-resultaten på att den skönlitterära läsningen 

är en gammal tradition: den svenska skolan har alltid haft skönlitteraturen i fokus, Svenska 

Akademien ger i princip uteslutande nobelpriset till skönlitterära författare och den allmänna 

uppfattningen är att de skönlitterära böckerna är de som säljer bäst. Melin menar att det är viktigt att 

utmana den traditionen, för att visa att läsning idag sträcker sig bortom skönlitteraturen. Han ger 

exempel på annan storsäljande litteratur, så som Körkortsboken och tidningar om mat, hälsa och 

fitness.  

 Han påpekar också att läsning inte bara är en fritidssyssla, utan idag är läsning en stor del av 

de flesta yrken och de texter som läses på jobbet är annorlunda än det texter man läser på fritiden. 

”Texter på jobbet är viktigare, vanligare och mer krävande än fritidsläsningen”, skriver Melin. För 

att skolungdomar idag ska få rätt kunskaper bör man alltså förbereda dem på denna typ av facklig 

läsning, och Melin påstår att svaret på hur detta ska gå till är självklart. För att få rätt kompetens 

 Britta Collberg. ”Dags för en ny litterär kanon?” Lunds universitets magasin. 2013-06-10. http://25

www.lum.lu.se/dags-for-en-ny-litterar-kanon/. (2017-02-09).  
Haralampos Karatzas. ”En litterär kanon”. Liberal debatt. 2013-06-10. http://www.liberaldebatt.se/2013/05/
en-litterar-kanon/. (2017-02-09).

 Magnus Persson. Den goda boken. Studentlitteratur: Lund. 2012. 24–25.26
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måste man läsa facklitterära texter, då de ger andra färdigheter än skönlitterära texter. Skönlitteratur 

ger ett rikt språk, men facklitteratur ger ett användbart språk. Den läsning som görs i arbetslivet 

kräver reflektion och värdering av information, vilket enligt Melin är egenskaper som den 

skönlitterära texten inte ger läsaren. Den information läsaren får via den facklitterära texten ska 

även kompletteras med information som läsaren tillgodogjort sig tidigare, och förmågan att 

behandla information på det här sättet ges via facklitteraturen.  

 Melin vill samtidigt påpeka att skönlitteraturen inte är värdelös, utan att den har kreativa 

värden som är viktiga när det kommer till läsning. Att den skönlitterära läsningen i samhället 

utmanas av andra medier är däremot bara av godo, och Melin ser stora fördelar med de nya 

medierna som växer fram. Melin vill se den här förändringen även i skolan, och för att Pisa-

resultaten ska kunna höjas är det enligt honom dags för skönlitteraturen att ta ett steg åt sidan. 

Således bör skolundervisningen splittras i två delar; en för skönlitterär läsning och en för facklitterär 

läsning. Detta skulle ge facklitteraturen mer plats, och det är först då den svenska 

skolundervisningen kommer förändras och Pisa-resultaten höjas.  27

 Repliker 

Reaktionerna på Melins artikel lät inte vänta på sig. Den första som gav svar på tal var Axel 

Englund, docent i litteraturvetenskap. Den 18 juli skrev han sin replik med rubriken 

”Skönlitteraturen får oss att ifrågasätta”, där han tar fasta på och argumenterar emot de viktigaste 

ståndpunkterna i Melins artikel.  

 Han börjar med att kritisera hur Melin värderar skönlitteraturen och de förmågor den ger 

oss. Englund lyfter att skönlitterär läsning gör oss empatiska och ger oss förståelse för våra 

medmänniskor. När det kommer till huruvida skönlitteraturen ger läsaren ett användbart språk 

hävdar Englund att Melins värdering av språkkunskaper utgår ifrån att ”relevans mäts i pengar”. 

Englund uttrycker att denna värdering är välbekant men likväl problematisk.  

 Englund går vidare med att hävda att ju mer ett barn läser, desto bättre blir det på att 

tillgodogöra sig olika typer av texter. Det bör således inte handla om vilken typ av texter barnet 

läser, utan att barnet läser över huvud taget. Om det är svårt att motivera ett barn till att läsa så kan 

skönlitteratur vara lösningen, då ”[…] den som en gång sugits in i en berättelse vill ha mer.” 

Skönlitteratur tränar även förmågan att fantisera kring och bedöma det vi läser — vilket är exakt de 

förmågor som Melin förespråkar i sin artikel. För att kunna sålla i informationsflödet idag och i 

 Lars Melin. ”Skönlitteratur hjälper inte unga till framgång i livet”. Dagens Nyheter. 2016-07-17 http://27

web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive (2017-03-08).
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framtiden krävs förmågan att kunna välja vilken information som är viktig och inte, och enligt 

Englund bidrar skönlitterär läsning med just den förmågan. När det kommer till Melins förslag på 

en uppdelning mellan skönlitterär och facklitterär läsning i skolan, menar Englund att detta endast 

kan ske på bekostnad av skönlitteraturen. Englund påstår som svar på förslaget att de förmågor 

skönlitterär läsning ger oss är allt för viktiga för att försummas, både idag och i framtiden.   28

 Två dagar senare, den 20 juli, skriver lektorn Pernilla Andersson Varga en artikel med 

rubriken ”Ansvaret ligger på alla ämneslärare”. Precis som titeln antyder menar hon att det är 

lärarnas ansvar att se till att alla elever tillgodogör sig olika sorts litteratur. Enligt Andersson Varga 

missar både Melin och Englund en viktig aspekt av debatten, nämligen det faktum att skolans olika 

ämnesområden präglas av olika texter. I fysik skriver man labbrapporter och i samhällskunskap 

ligger fokus på utredande texter. Andersson Varga påstår att det är däri problemet ligger: att lärare 

inom olika ämnesområden inte anses ha samma ansvar att uppmuntra till skönlitterär läsning. 

Ansvaret har alltid legat på dem som undervisar i svenska, men om elever inom alla ämnesområden 

läste mer varierat skulle den varierade läskompetensen öka, menar Andersson Varga. Ensidigt fokus 

på skönlitterär läsning är inte lösningen på de sjunkande Pisa-resultaten, men kombinerat med andra 

typer av läsning kan kompetensen för läsning av olika sorts texter bli högre.  29

 Samma dag publicerades ytterligare en svarsartikel på DN:s hemsida. Susanne Nyström, 

skribent på DN, reagerade starkt på hur begreppet ”kunskap” behandlades av debattörerna, och 

skrev ett svar på tidskriftens ledarsida. Med artikeln ”Till de sköna konsternas försvar” vill Nyström 

försvara de kunskaper som idag anses vara oviktiga. ”Inte för att någon har sagt vilka områden som 

hör vart. Men det vet man” skriver Nyström. Hon påstår att kulturell kunskap har förlorat sitt 

egenvärde, och idag snarare ses på som användbart endast när det gynnar marknaden eller politiska 

mål. Hon menar att den svenska arbetarrörelsen för länge sedan knäckte koden; att ha respekt för all 

typ av bildning och se det som en tillgång i samhället ger goda skolresultat och bildade medborgare. 

Sedan 1900-talets början har den inställningen försvunnit mer och mer, och Nyström menar att det 

är därför Pisa-resultaten ser ut som de gör idag.  

 Nyström riktar direkt kritik mot Melins påståenden om att det endast är facklitterär läsning 

som ger framgång i livet. Det synsättet gör den svenska skolan till en utbildningsfabrik som ska 

skola in de svenska skolungdomarna i ett system med fasta ramar. Det tas ingen hänsyn till 

globalisering och ökade krav på språkkunskaper eller kritiskt tänkande, och enligt Nyström är 

 Axel Englund. ”Skönlitteraturen får oss att ifrågasätta”. Dagens Nyheter. 2016-07-18. http://web.retriever-28

info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive (2017-03-15).
 Pernilla Andersson Varga. ”Ansvaret ligger på alla ämneslärare”. Dagens Nyheter. 2016-07-20. http://29

web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/archive (2017-03-15).
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allmänbildning nyckeln till att klara av dessa krav. Elevernas bristande studiemotivation är ett 

problem som enligt Nyström också orsakas av denna inställning. Om viss kunskap värderas lägre 

blir det svårt att motivera ungdomar till att studera över huvud taget, vilket är förödande för 

studieresultaten. Lösningen är alltså enligt Nyström inte att utbilda lärare, utan att börja värdera 

kunskap i sig.  30

 Läsambassadören Anne-Marie Körling är inne på samma spår. För mycket skönlitterär 

läsning är inte problemet, skriver hon i sin artikel ”För lite skönlitteratur i skolan”, som 

publicerades på DN:s debattsida den 21 juli 2016. Körling menar istället att elever läser för lite 

skönlitteratur, och att viktiga läskunskaper som förvärvas genom skönlitterär läsning går förlorade 

om eleverna bara tränas i facklitterär läsning. Hon har pratat med elever som säger att de läser utan 

att tänka, och att de inte reflekterar över informationen de får från facklitteraturen. Att genom 

skönlitteraturen få pröva sin identitet och uppleva och känna nya saker är av yttersta vikt för 

förmågan att tillgodogöra sig en text, vare sig den är skönlitterär eller facklitterär, skriver Körling. 

Läsning som syssla i sig är heller inte av ondo, då den kan ge erfarenheter som inte kan upplevas i 

verkliga livet. Att få en inblick i nya platser genom litteraturen kan vara mer givande än att faktiskt 

resa dit, och att lära känna en karaktär i en bok kan vara lika omvälvande som att få en ny bästa vän 

utanför bokens värld. Kort sagt; läsningen ger nya perspektiv som inte bör underskattas.  

 Körling vill i sin artikel även belysa hur prestationsfixerade ungdomar är idag. De förväntas 

inte bara göra allting perfekt, de ska även vara perfekta som människor. Detta leder till att unga idag 

utvecklar en ohälsosam bild av sig själva och världen, och i värsta fall slutar se någon mening med 

att försöka göra något av sina liv. Att få komma i kontakt med sina känslor och tankar genom 

läsningen är således av största vikt inte bara för allmänbildningens skull, utan även för det egna 

välbefinnandet.  31

 Den 22 juli avslutades debatten kring Melins mycket omstridda artikel. Lars Melin och 

litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström träffades för en debatt i SVT:s program ”Gomorron” för 

att diskutera frågan. Lars Melin håller i debatten fast vid sitt huvudsakliga argument, det vill säga 

att skönlitterär läsning inte ger elever det ordförråd som krävs i arbetslivet, och att lösningen är att 

satsa mer på facklitteraturens roll i skolan. Witt-Brattström vill istället argumentera för samma sak 

som många av de tidigare artikelförfattarna har tagit upp, att skönlitterär läsning bidrar med 

förmågan att sätta ord på känslor och förstå mänskliga relationer. ”Läroböckerna är faktabaserade, 

 Susanne Nyström. ”Till de sköna konsternas försvar”. Dagens Nyheter. 2016-07-20. http://web.retriever-30
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[…] men det som inte finns där är hur det är att vara människa utanför jobbet”, påstår Witt-

Brattström. Melin svarar på detta genom att påstå att det finns en väsentlig skillnad mellan skön- 

och facklitteratur, och att denna skillnad inte ska underskattas. Han säger att facklitteratur är till för 

den som är nyfiken och vill lära sig, och att skönlitteratur enbart kan bidra med upplevelser. Witt-

Brattström svarar med att påstå att en kombination av språkkunskaper är viktigt, då ungdomar idag 

inte förstår ironi eller negationer. Detta finns i skönlitteraturen och ungdomar lär sig detta genom att 

läsa skönlitterära texter. Detta menar Melin är att mystifiera och antyda, och att facklitteraturens 

klarhet och entydighet är mycket mer eftersträvansvärt i arbetslivet. Witt-Brattström menar att 

problemet med ungdomars förmåga att förstå talspråk inte kommer lösas genom att läsa entydig 

facklitteratur, och Melin svarar med påståendet att skönlitteraturen alldeles för ofta tillskrivs 

magiska krafter. Att läsa skönlitteratur löser inte de problem som Witt-Brattström talar om,  och vi 

måste sluta se skönlitteraturen som lösningen på alla problem. ”Skönlitteraturen är bra på ett enda 

sätt, och det är att vi älskar den!” säger Melin och avslutar därmed inslaget.   32

 Senare samma dag publicerades Melins slutreplik i DN. Där kritiserar han de svar han har 

fått, men menar att Pernilla Andersson Varga är något på spåren; det är inte svensklärarnas ansvar 

att lösa problemet med läskunnigheten i den svenska skolan. Därefter radar han upp tre stora 

skillnader mellan skönlitteratur och facklitteratur. Den första lyder: ”Fiktion är hittepå medan 

information är på riktigt.” Han står således orubbligt kvar vid sin åsikt att det är facklitteratur som 

ger svar på de frågor vi ställer oss under livet. För det andra är det facklitteraturen som lär oss att 

tänka abstrakt, och skönlitteraturen behandlar bara konkreta skeenden. För det tredje är det bara 

med hjälp av facklitteratur som vi kan lära oss att syna argument och jämföra information. Det enda 

skönlitteraturen ger oss är förmågan att associera och mystifiera vår omvärld.  

 Han avslutar sin artikel med att påstå att skönlitterär läsning inte ger oss verktyg att läsa 

olika slags texter. Facklitteratur har ett helt annat språk som skolungdomar inte får gå miste om. 

Slutligen skriver Melin att skönlitteratur och facklitteratur borde ha samma existensberättigande, 

och att det är detta som är lösningen på problemen med sjunkande Pisa-resultat i skolan.  33

 ”Rök ihop i sändning - skönlitteratur är hittepå!” Sveriges Television. 2016-07-22. http://www.svt.se/32

kultur/bok/rok-ihop-i-sandning-skonlitteratur-ar-hittepa (2017-03-16).
 Lars Melin. ”De borde ha samma existensberättigande”. Dagens Nyheter. 2016-07-22. http://web.retriever-33
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2.2. Argument 

 Empati eller ej 

Lars Melin påstår utan omsvep att det är facklitteratur som ger bäst resultat när det kommer till 

framgång i skolan och förberedelser för högre studier. För honom är det självklart att den svenska 

skolan måste satsa på just facklitterär läsning för att nå framgång.  Den kanadensiske forskaren 34

Raymond A. Mar har utfört omfattande forskning inom psykologi och beteendevetenskap, och har 

även forskat på hur människor påverkas av att läsa skönlitteratur. I en av sina studier, ”The Function 

of Fiction is the Abstraction and Simulation of Social Experience” (2008), har han bland annat 

kommit fram till att skönlitterär läsning tränar vår förmåga till simulation. Dels kan vi, som Melin 

också påstår i sin artikel, förstå mänskliga relationer och samband, men enligt Mar är förmågan till 

simulering även användbar när det kommer till att förutse vetenskapliga skeenden. Inom astronomi 

är det viktigt att kunna föreställa sig hur stjärnor och planeter står i relation till varandra, på samma 

sätt som man inom psykologin måste kunna föreställa sig hjärnans olika funktioner. Detta är 

skeenden som vi inte kan se med blotta ögat, och förmågan till föreställning och simulering blir i 

dessa fall ovärderlig.  Melin radar upp utmärkande drag för skönlitteratur, och menar att denna 35

fokuserar på det mänskliga och relationella, symbolik och dekorativa detaljer. Dessa egenskaper 

visar sig genom Mars studie vara viktiga för just det som Melin förespråkar; framgång i arbetsliv 

och inom högre studier. Om skolungdomar inte tränas inom dessa områden förloras kunskaper som 

uppenbarligen behövs i samhället, kunskaper som sträcker sig bortom förmågan att själv känna 

empati för andra människor.  

 Melin hävdar även att tillägnandet av skönlitteratur respektive facklitteratur handlar om att 

tillgodogöra sig olika typer av textkompetens. Skönlitteraturen är inte onödig i samhället men den 

kan inte bygga den typ av språklig kompetens som behövs för att klara sig i arbetslivet.  36

 När Axel Englund svarar på Melins artikel tar han fasta på att Melin tycker att skönlitteratur 

inte ger några fördelar alls i skolundervisning. Englund skriver att skönlitteratur ger både empati 

och förmåga till reflektion, vilket är något Melin efterfrågar.  Mar visar i en annan av sina studier 37

hur litteraturläsning påverkar oss emotionellt, och skiljer mellan fem olika sorters känslor som 

uppstår när man läser: sympatiska, identifierande, empatiska, återupplevda och ihågkomna. Alla 

dessa känslor fyller olika funktioner, och framför allt förmågan att återuppleva och komma ihåg 

 Melin, 2016. (2017-03-27).34

 Raymond A. Mar och Keith Oatley, ”The Function of Fiction is the Abstraction and Simulation of Social 35

Experience”, i Perspectives on Psychological Science, 3, 2008:3. 175.
 Melin, 2016. (2017-03-27).36
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glömda känslor kan vara ett av många sätt att hantera tidigare trauman och upplevelser i det 

förflutna som vi har förträngt.  Att inte våga eller kunna kännas vid sina egna känslor eller minnen 38

gör att vi fungerar på ett annat sätt i samhället, och i många fall kan det hindra oss från att prestera 

utifrån vår bästa förmåga. Ett barn som redan från början lär sig att hantera känslor och upplevelser 

behöver inte undertrycka det hen känner, och chansen är därmed större att denne blir en mer 

fungerande samhällsmedborgare.  

 Englund kommenterar även Melins påstående att skönlitteraturen skulle ge en helt annan typ 

av textkompetens. Melin menar att skönlitterära texter sysslar med abstraktioner, vilket inte ger 

samma nödvändiga livserfarenheter som facklitteratur gör, och tycker att man bör dra en gräns 

mellan de olika typerna av läsning. Englund hävdar den direkta motsatsen; han menar att när det 

kommer till ungas läsning bör man betona kvantitet framför kvalitet, och att skönlitteratur faktiskt 

tränar samma läsförmågor som facklitteratur.  Även detta får han stöd för i Mars’ artikel från 2008, 39

där Mar skriver att den typ av abstraktioner som skönlitteratur anklagas för att bygga på inte innebär 

att texterna saknar verklighetsförankring. Det handlar snarare om att de sysslar med sånt som pågår 

under ytan och inte är observerbart vid första anblicken. Det kan handla om orsaker till vissa typer 

av mänskliga beteenden eller företeelser, men kräver förmåga till reflektion och tänkande på samma 

sätt som annan typ av läsning som anses vara mer facklig.  Vilka erfarenheter man får och hur 40

förberedd man blir för yrkeslivet beror således inte på huruvida man läser skönlitterära eller 

facklitterära texter; dessa förmågor tillgodoses i båda läsningarna. Skönlitteratur är dessutom en 

medieform som dels gestaltar erfarenheter som läsaren kan känna igen sig, men även indirekta 

erfarenheter som läsare kan känna sig främmande inför. Detta skriver Magnus Persson i sin bok 

Varför läsa litteratur? (2007), där han menar att skönlitterär läsning inte är ett självändamål. 

Således krävs en viss grad av reflektion även i läsandet av skönlitterära texter, och denna förmåga 

att reflektera över det man läser är också något som Melin efterfrågar i artikeln. Att facklitterär 

läsning skulle ha större inverkan på ungdomars förmåga att klara sig i yrkeslivet är således ett 

påstående utan grund, och Englunds argument att skönlitteratur kräver minst lika mycket av läsaren 

som facklitteratur gör är ett sätt att hävda skönlitteraturens samhällsrelevans, som ett svar på Melins 

påstående att så inte är fallet.  
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 Skolans roll 

Pernilla Andersson Varga fokuserar i sin artikel på undervisning och svenskämnet i skolan, och 

hennes argument går att jämföra med det Louise M. Rosenblatt skriver i sin bok Literature as 

exploration:  

A philosophy of teaching based on a balanced recognition of the many complex elements that make 
up the literary experience can foster the development of more fruitful understanding and 
appreciation of literature.  41

Här menar Rosenblatt att litteraturundervisning måste uppmärksamma litteraturens alla delar för att 

elever ska kunna uppskatta och förstå litteratur. Hon skriver även att en lärare som undervisar 

litteratur inte kan förhålla sig negativt till andra vetenskaper, då det går ut över 

litteraturundervisningen och gör att den blir lidande.  Hennes resonemang stödjer Andersson 42

Vargas huvudargument: att litteraturundervisning inte kan vara ett självändamål, utan att det 

behöver anpassas till de olika huvudinriktningarna på olika linjer. Däremot fokuserar Rosenblatt i 

sin bok på att skönlitteratur ska spridas över ämnesområdena, och Andersson Varga menar att lärare 

inom de olika ämnesområdena ska fokusera på att lära ut specifika, allmängiltiga egenskaper. 

Andersson Varga skriver att tillägnandet av dessa egenskaper skiljer sig från område till område, 

och att skönlitteratur inte alltid är den bästa vägen dit. Samtidigt menar hon att skönlitteraturen inte 

bör underskattas, och ställer sig därmed i ett mer ambivalent förhållande till skönlitteratur än de 

andra debattörerna.  Andersson Varga argumenterar således i mångt och mycket mer för 43

tillägnandet av egenskaper som är nödvändiga i samhället, snarare än att svenska skolungdomar 

idag bör läsa mer litteratur.  

 Helene Schmidl (Asklund) tar upp en liknande ståndpunkt i sin avhandling Från vildmark 

till grön ängel. Hon undersöker hur och vad pojkar och flickor läser i grundskolan, och nämner där 

vad lärarutbildaren Gunilla Molloy har att säga om saken. Molloy anser nämligen att svenskämnet 

ska användas för att arbeta över ämnesgränserna och bli ett så kallat ”demokratiämne”.  Schmidl 44

själv håller inte med, utan argumenterar för att den typen av undervisning gör att fokus försvinner 

från texten i sig, och att eleven då inte utvecklar förmågan att skilja mellan fiktion och ickefiktion i 
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texter.  Ställt i relation till dessa argument blir det tydligt att Andersson Varga anser att den litterära 45

texten har en viktig roll i samhället, då det är den som ska spridas över ämnesgränserna. Till 

skillnad från Molloys argument om att låta svenskämnet kombineras med andra ämnen, så ser 

Andersson Varga ändå någon typ av egenvärde i litteraturen. Det är litteraturen som ska spridas 

inom alla ämnesområden, men inte på bekostnad av svenskämnet. Andersson Vargas tveeggade 

ställning i debatten gör hennes argument de svåraste att tolka, men det som står tydligt och klart är 

att hon främst värnar om svenska elevers läsförmågor.  

 Ett annat ställningstagande som belyser Andersson Vargas huvudargument i debatten är det 

som Magnus Persson presenterar i Den goda boken (2012). Han menar att de kursplaner som 

används i den svenska skolan har en alldeles för stark tilltro till litteraturens makt. Med detta menar 

han att litteraturen inte längre kan ses som ”kulturens främsta bildningsmedel”, och att den bilden 

inte passar in i en svensk, modern skola.  Kritiken av litteraturen som allmänt god syns även i 46

Andersson Vargas artikel, där hon säger att ” […] skönlitterär läsning är inte universalmedlet för att 

göra elever till skickligare skribenter eller läsare av informativa och argumenterande texter […]”   47

 Susanne Nyström skriver också i sin artikel om skolans avgörande roll. Hon argumenterar, 

likt Andersson Varga, för att ett förnekande av skönlitteraturens avgörande roll i undervisningen är 

det som leder till de låga Pisa-resultaten. Samtidigt tar hon avstånd från Nyströms huvudargument; 

hon menar nämligen att problemet inte ligger i lärarnas kompetens att undervisa i litteratur, utan i 

den svenska skolans värdering av allmänbildning. Hon kritiserar även just det som Melin 

argumenterar för i sin artikel, att först och främst se till nyttovärdet i det man lär sig. Hon skriver: 

[…] reduceringen av kultur till något som ska användas och konsumeras som vilken vara som helst, 
är en spegling av att vi i dag värderar så gott som samtliga färdigheter utifrån vad de kan användas 
till - och inte som ett mål i sig.  48

Katarina Eriksson har i sin avhandling Life and fiction: On intertextuality in pupils’ booktalk (2002) 

undersökt svenska skolungdomars läsning och hur undervisningen ska gå till för att ungdomarna 

ska få ut så mycket som möjligt av sin läsning. Hon kommer fram till att skönlitterär läsning lätt blir 

schemalagd och ses på som en del av skolarbetet, och därmed effektiviseras för att eleverna ska ha 

nytta av det de läser.  Erikssons forskning stödjer Nyströms påstående att skönlitteratur idag ses på 49
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som nödvändigt endast när det ges ett nyttovärde, och att det är en stor anledning till de försämrade 

Pisa-resultaten. Erikssons studier visade också att vissa elever inte kunde hänga med i den 

planerade läsningen, vilket ledde till att boksamtalen inte blev lika givande för alla.  Också här blir 50

Nyströms argument relevant, då detta var ett fall då den nyttoorienterade läsningen ledde till att 

vissa elever inte kunde tillgodose sig samma kunskaper som andra. Att detta leder till sämre 

kunskaper och lägre Pisa-resultat är något som Nyström argumenterar för och som det finns stöd för 

i Erikssons forskning. 

 Även Magnus Persson diskuterar problematiken med att enbart fokusera på skönlitteraturens 

nyttovärde i samhället. Han menar att betygskriterierna för kursen Svenska A är otydligt 

formulerade och problematiserar dessa. Kriterierna består bland annat av att eleven ska kunna 

tillgodogöra sig väsentlig information i text, formulera egna tankar kring texten och känna till några 

vanliga myter och motiv i litteraturen. Han kritiserar framför allt formuleringen väsentlighet, då han 

menar att ingen kan fastställa vad som är väsentligt i text, och att det inte går att förutse ifall alla de 

väsentliga elementen behövs för att en tolkning ska bli ”korrekt”.  Även denna problematisering 51

stödjer Nyströms argument om att skolans fixering vid nytta är det som gör att Pisa-resultaten 

sjunker. För om väsentlighet i en text inte kan fastställas, vem kan då avgöra vilka texter som har 

högst nyttovärde och hur dessa ska komma eleverna till nytta? När det kommer till kriteriet om 

förmågan att formulera egna tankar kring en text, skriver Persson: ”Vilken typ av tankar, 

iakttagelser och bedömningar avses? Är alla lika värdefulla, intressanta och kvalificerade?”  Även 52

här ställs nyttoargumentet på sin spets; hur värderas en tolkning som nyttig, och bör den göra det? 

Enligt Nyström är svaret på den frågan självklart nej, och Perssons argumentation belyser den stora 

problematiken som Nyström lägger fram i sin artikel: att den svenska skolan saknar respekt för 

olika sorters kunskap.  

 John Fiske tar upp detta i sin bok Understanding popular culture (1992) när han skriver om 

det han kallar popular discrimination. Denna typ av diskriminering av populärkultur bygger på det 

som Nyström tar upp i sin artikel, nämligen att kultur måste ges ett nyttovärde för att ha relevans i 

samhället. Även Fiske förklarar och argumenterar emot detta: 

If the cultural resource does not offer points of pertinence through which the experience of everyday 
life can be made to resonate with it, then it will not be popular. As everyday life is lived and 
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experienced fluidly, through shifting social allegiances, these points of pertinence must be multiple, 
open to social rather than textual determinations, and transient.  53

Fiske menar således att om ett kulturellt fenomen (t.ex. en skönlitterär bok) inte har ett tydligt 

nyttobaserat syfte så kommer det bli mindre uppmärksammat än andra kulturella fenomen. Han 

menar också att vår vardag är obestämbar, vilket gör det svårt att mäta en litterär texts relevans 

genom att ställa den i relation till vårt vardagsliv. Om relevansen i en skönlitterär text ska mätas 

genom sitt nyttovärde i människors ständigt föränderliga vardag så måste den ses på som så mycket 

mer förgänglig än den gör idag. Nyströms argument blir i ljuset av detta resonemang ett argument 

för det oförutsägbara i vardagen, att människors sociala liv inte kan förutspås och att litteraturens 

värde således inte bör mätas utefter detta.  

 Ungdomars självbild 

Anne-Marie Körling skriver i sin artikel att skolans roll är av största betydelse när det kommer till 

ungdomars inställning till skönlitterär läsning. Hon värnar, på samma sätt som Nyström, om 

skönlitteraturens egenvärde och dess viktiga roll i ett samhälle där allt värderas efter nytta. Körlings 

argumentation skiljer sig dock relativt markant från Nyströms, då hon menar att skönlitteratur 

faktiskt behövs för att förstå facklitteratur. Körling skriver:  

För att kunna tillgodogöra sig faktatexter behövs också annan läsning och med risk för att ta ifrån 
skönlitteraturen dess egenvärde behöver eleverna få läsa också sådant som ger upplevelser av vad 
det kan betyda att läsa och upptäcka vad en författare kan berätta för just den som läser.  54

Det är här Körlings argumentation skiljer sig från Nyström, då hon menar att skönlitteraturen har ett 

nyttovärde genom att komplettera facklitteraturen. Körling är här inne på samma spår som Englund, 

att skönlitteratur och facklitteratur inte bör ses som två åtskilda fenomen, utan att de fungerar bäst i 

kombination med varandra. Även Körlings argument stöds således av Raymond A. Mars forskning, 

framför allt när han skriver att skönlitteratur sysslar med abstraktioner. Mar definierar abstraktioner 

på detta vis:  ”When we say stories are abstractions, we do not mean they are unreal in comparison 

with real, observable behavior. Quite the contrary, we mean that stories are explanations of what 

goes on beneath the surface to generate observable behavior.”  Just denna funktion, att se det som 55

finns ”under ytan” i texten, är det som tränar vår förmåga att fantisera. Att fantisera kopplas ofta till 

oförmåga att vara produktiv och hålla koll på sina tankar, men Mar visar med sin forskning att 
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fantasin faktiskt är en viktig egenskap inom många yrken. Han exemplifierar med astronomi och 

psykologi, att vi människor varken är kapabla att se stjärnornas exakta positioner eller hur hjärnan 

hos en person med ett särskilt beteende är uppbyggd. I de här fallen behövs förmågan att fantisera, i 

den mening att man måste kunna tänka bortom det som är direkt synligt.  Detta argument är 56

relevant för Körlings åsikt att skönlitteraturen kompletterar facklitteraturen; utan förmågan att 

föreställa sig dessa osynliga ting kan ingen fakta utrönas om dem.  

 Även om Körling argumenterar mycket för skönlitteraturens egenvärde går det att tolka 

hennes huvudsakliga argument som exempel på hur skönlitteraturen kan vara till nytta för 

samhället. ”Att läsa kan betyda att göra resor man aldrig någonsin skulle kunna göra för att den 

verkliga resan är för dyr och den litterära kommer med ett lånekort på biblioteket”, skriver 

Körling.  Även Mar tar upp detta argument i sin artikel, där han skriver att skönlitteratur och 57

berättelser inte bara har möjlighet att ta oss till platser som en enskild läsare har svårt att besöka, 

utan man kan även få möjlighet uppleva historiska eller utdöda samhällen som av förklarliga 

anledningar inte är möjliga att besöka idag. Mars forskning har visat att detta bygger upp läsarens 

förmåga till empati för människor som lever under andra förhållanden än en själv,  vilket är ett 58

påstående som ger Körlings argument ännu större samhällelig relevans. Körlings argument kan lätt 

tolkas som att den mentala resan som läsaren gör enbart görs för ens eget nöje, men Mars forskning 

visar att dessa resor faktiskt kan ha större samhälleliga och långsiktiga syften.  

 Körling avslutar sin artikel med att påstå att ungdomar idag behöver skönlitteraturen för att 

bättre förstå sin omvärld, och lära sig att vissa problem inte kan lösas genom uträkningar och fakta, 

som t.ex. problem som uppstår i relationen med en annan människa. Hon skriver: ”Skönlitteraturen 

ger eleverna ett verkligt möte i en värld där det mesta handlar om att visa upp sig, gilla och ogilla, 

och vara något mer än den människa man är.”  Det är detta Persson skriver om när han för en 59

diskussion kring biblioterapi, vilket innebär att använda böcker och läsning som läkemedel. Persson 

skiljer mellan klinisk och humanistisk biblioterapi (eller litteraturterapi som det också kan kallas), 

och den senare har många likheter men den typ av möten som Körling menar att skönlitteratur kan 

bidra med för unga läsare. Han definierar humanistisk biblioterapi som ”ett brett spektrum av 

pedagogiska eller självfostrande verksamheter.”  Det är just detta Körling efterfrågar i sin artikel, 60

när hon skriver att unga människor söker hjälp för sitt välbefinnande och vill ha förklaringar på t.ex. 
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vad meningen med livet är. Att ta del av den pedagogiska biblioterapin som Persson skriver om kan 

vara vägen dit, särskilt eftersom att både Körling och Persson tar upp skönlitteratur som 

huvudsaklig vägledare när det kommer till dessa frågor. Persson tar även med i beräkningen att 

biblioterapi inte är ett etablerat område idag, och att dess funktioner endast är spekulativa.  Dessa 61

funktioner efterfrågas dock i Körlings artikel, och om fler såg på skönlitteratur på samma sätt 

kanske forskningsområdet kring biblioterapi skulle få större uppmärksamhet. Således 

uppmärksammar Körling, utan att egentligen säga det rakt ut, biblioterapin som viktig för dagens 

ungdomar.  

 Persson har dock visat att det ofta inte räcker för ungdomar att läsa skönlitteratur för att 

förstå sig själva och sin omvärld. Läsningen måste följas av en diskussion av de ämnen som berör 

ungdomarna, vilket är något som ofta är bristande när det kommer till klassrumsdiskussioner av 

böcker som elever har läst. Han har studerat Gunilla Molloys undersökning av läsning i skolan, där 

hon, som tidigare tagits upp, har studerat och kommit fram till att tidsplanerad läsning gör att vissa 

elever inte får ut lika mycket av boksamtalen som andra. Men hennes undersökning visade också att 

klassrumsdiskussionerna ofta utesluter de ämnen som eleverna vill prata om. Det handlar ofta om 

ämnen som läraren anser vara för ”svåra” att diskutera, t.ex. ätstörningar eller sexualitet.  Det är 62

just dessa frågor som enligt Körling gör att allt fler ungdomar mår dåligt i sökandet efter en mening 

med livet. Att applicera Molloys forskning på detta påstående visar att fler diskussioner kring dessa 

ämnen, enligt Körlings argumentation, skulle göra att ungdomar mår bättre.  

 Det ”verkliga möte” som Körling efterfrågar i sin artikel är alltså, baserat på Mars och 

Perssons forskning, möjligt att få genom att läsa skönlitteratur i skolan, men framför allt genom att 

diskutera den på rätt sätt. Detta skulle göra att ungdomar mår bättre och att mötet med ”den 

verkliga” världen blir lättare att hantera, vilket i längden är något som påverkar samhället i stort. 

 Gomorron Sverige 

När Ebba Witt-Brattström och Lars Melin träffades i SVT:s Gomorron och diskuterade frågan om 

skönlitteratur använde Melin större delen av tiden till att förtydliga de argument han tog upp i den 

ursprungliga artikeln. Däremot bidrog Ebba Witt-Brattström med en del nya argument och 

perspektiv, och det är dessa jag kommer fokusera på i analysen av den här delen av debatten. Dessa 

kopplas i sin tur till tidigare argumentationer i debatten, då de olika aktörernas argument till viss del 

vävs samman i inslaget i SVT. 
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 Witt-Brattströms huvudargument i debatten är att de sjunkande skolresultaten i Sverige 

beror på ungdomars bristande ordförråd. Hon anknyter här till Körlings argument om vikten av att 

kunna sätta ord på sina känslor för att inte fastna i att bygga sina åsikter på vad man gillar eller inte 

gillar. Hon påstår, på samma sätt som Körling, att förmågan att uttrycka åsikter och känslor på ett 

nyanserat sätt gör oss till mer kompetenta människor.  Olov Svedner har i sin bok Svenskämnet & 63

svenskundervisningen (2010) undersökt just språkundervisningen i den svenska skolan, och kommit 

fram till kunskaper om språk ger elever kritisk beredskap, det vill säga möjlighet att kritisera det de 

läser istället för att se allt som sanning.  Detta är en egenskap som Melin anser vara viktig för 64

förbättrade skolresultat, men som enligt honom endast fås genom att läsa just facklitteratur. Han 

säger att skönlitteratur ger oss ett brett ordförråd, men det ger oss inte rätt ordförråd.  Svedners 65

argument bygger dock på att det inte handlar om en särskild sorts språkkunskaper, utan att alla typer 

av språkkunskaper är viktiga för att skapa kritiskt tänkande människor. Han visar också att rena 

grammatikstudier inte har varit en framgångsrik metod för att få elever att lära sig de språkliga 

regler som Melin tycker är viktiga. Eleverna tycker att denna typ av undervisning är tråkig och 

lärarna ser det som en tråkig plikt att hålla i grammatisk undervisning. Enligt Svedner är studiet av 

skönlitterära texter en mer givande och motiverande form av språktillägnande.  66

 Witt-Brattström argumenterar även, som många andra aktörer i den här debatten, för att 

skönlitteraturen har ett nyttovärde. Även detta får hon stöd av i annan litteratur. Persson tar i en av 

sina böcker upp författaren Jan Kjaerstads argument för läsning av skönlitteratur, där han gör tydlig 

skillnad på skön- och facklitteratur. Han menar att en god facklitterär bok lägger fram alla fakta på 

bordet, medan en god skönlitterär bok utmärker sig genom att dölja saker för läsaren. Han betonar 

även att det är i den skönlitterära bokens egenskap att dölja saker som dess nytta ligger.  Kjaerstad 67

ser således, på samma sätt som Körling, en typ av nyttovärde i skönlitteraturen och argumenterar 

inte för att sluta söka nyttan i det man gör. Detta resonemang kastar ljus på Witt-Brattströms 

argumentation, och visar att hon inte tar fullt lika stort avstånd från Melins argumentation som 

några av de tidigare aktörerna. Vissa av aktörerna, t.ex. Nyström och Englund, argumenterar för det 

ohälsosamma i att söka nyttan i allt man gör, medan t.ex. Körling och Witt-Brattström båda försöker 

hitta just nyttan i att läsa skönlitterära texter. Även Melin ser nyttan i skönlitteratur, men anser att 

den inte är lika viktig som det man får ut av facklitteratur. Här argumenterar Witt-Brattström hårt 
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för sin sak, att skönlitteraturen faktiskt har ett nyttovärde, som främst består i att vi genom den 

typen av litteratur utvecklar ett användbart ordförråd. Hon tar även upp hur vi blir mer kompetenta 

människor av att läsa skönlitteratur, och Melin påstår då att det inte behövs för att bli mer 

kompetenta läsare av facklitterär text.  Detta argument har tagits upp tidigare i debatten av både 68

Englund, när han skriver att vi genom skönlitterära läsning lär oss empati och förmåga till 

reflektion, och Körling när hon skriver att skönlitteratur kan hjälpa oss att sätta oss in i en annan 

människas situation och förstå vår omvärld bättre.  

 Även att man blir bättre i andra ämnen i skolan om man läser skönlitteratur är ett argument 

som har använts av Körling i debatten och analyserats tidigare i uppsatsen. Då Witt-Brattström 

påstår att vi blir mer kompetenta människor av att läsa skönlitteratur, och att det behövs för att läsa 

facklitterära texter, innebär även hennes argument ett sökande efter skönlitteraturens nytta. Således 

använder hon sig av ungefär samma argument som de tidigare aktörerna, förutom Andersson Varga 

som är den enda som på något sätt ifrågasätter det tankesättet.  

 Witt-Brattström tar även upp att skönlitteraturen lär oss att inte sätta oss själva i centrum 

hela tiden. Som tidigare nämnts i uppsatsen har Mar forskat på detta och kommit fram till att vi 

genom skönlitteraturen får möjlighet att utveckla empati för människor som lever på ett annat sätt 

än en själv.  Witt-Brattström exemplifierar detta argument med att nämna Donald Trump, som 69

enligt henne har en väl utvecklad retorik men ett ovarierat språk. Enligt henne är detta förmodligen 

en följd av att han inte har läst tillräckligt med skönlitteratur och inte har fått möjlighet att röra sig 

utanför sin egen verklighet. Melin avslutar inslaget med att påstå att detta är att ge skönlitteraturen 

magiska egenskaper som den inte har, och har därmed inte nämnvärt förändrat sin ställning i 

frågan.  70

3. Slutdiskussion 
I slutet av debatten håller Lars Melin fast vid argumentet att det finns en generell uppfattning om 

skönlitteraturen som innehavare av ”magiska egenskaper”. Han menar även att det är detta som gör 

att skolresultaten sjunker. I sin slutreplik upprepar han många av de argument som han presenterade 

i sin första artikel. Han håller dock med Pernilla Andersson Varga i hennes argumentation, att 

ansvaret inte ska ligga på svensklärarna.  
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 I sin slutreplik återvänder Melin till det som debatten i början handlade om: skolan. 

Huvudfrågan i debatten har alltid varit varför litteratur ska läsas, men det som ändrades under 

debattens gång var att diskussionen gick från att handla om varför litteratur ska läsas i skolan till 

varför litteratur ska läsas i samhället. Detta blev tydligt redan i början av debatten, då Axel Englund 

argumenterade för att läsning ökar empatin hos alla människor, inte bara elever i skolan. Även de 

övriga debattörerna gjorde denna koppling på ett eller annat sätt, och analysen har därmed visat att 

en litteraturdebatt inte enbart behöver handla om litteratur som fenomen i sig självt. Litteratur och 

läsning befinner sig alltid i ett socialt sammanhang, som i sin tur påverkar argumenten som används 

i debatten. Detta blev tydligt framför allt i de senare artiklarna, där skönlitteraturens nyttovärde 

diskuterades. Viktigt att komma ihåg är att denna diskussionen inte syftade på huruvida 

skönlitteraturen har ett nyttovärde i sig, utan i relation till det samhälle den läses i. Att debatten tog 

denna vändning har visat sig vara ännu ett argument för att litteratur och samhälle är långt ifrån 

åtskilda.  

 Att debatten ändrade riktning till att handla om samhälle istället för skola är i sig en 

indikation på denna slutsats. Trots att den här debatten ursprungligen handlade om skolgång och 

studieresultat hos svenska skolungdomar så var det omöjligt för debattörerna att helt hålla sig till 

den delen av debatten, då den behandlade ett så pass samhällsrelevant ämne som litteratur. Svaret på 

frågan om hur skönlitteraturens nytta diskuteras i samhället år 2016 är således att oavsett vilken 

utgångspunkt debatten har så handlar frågan till sist om skönlitteraturens nyttovärde i samhället. I 

det här fallet utgick debatten från skönlitteraturens nyttovärde i skolan, men kom slutligen att 

handla om det samhälle som litteraturen, och den svenska skolan, befinner sig i.  

 Så vad exakt har de olika debattörerna varit ute efter att försvara? Även denna fråga 

utvecklade sig under debattens gång till något den inte handlade om från början. Några saker går att 

utröna innan analysen genomförts: debattörerna vill försvara skönlitteraturens goda egenskaper och 

svenska elevers förmåga att ta till sig kunskap. Den litteratursociologiska analysen visade dock att 

ämnet återigen mynnade ut i att handla om samhället, och hur svenska elever ska kunna bli de bästa 

möjliga medborgarna i ett fungerande samhälle. Några av debattörerna argumenterade för att 

tillägnandet av empati var det viktigaste i den här frågan, medan andra fokuserade mer på vikten av 

att ha breda språkkunskaper för att kunna uttrycka sig väl och göra sig förstådd. Analysen av dessa 

argument har visat att frågorna inte enbart handlar om skönlitterär läsning i skolan. Att försvara 

samhällsmedborgarna och den bildning de tillgodogör sig genom litteraturen blir ett försvar av 

samhället i stort. Detta eftersom det är eleverna och det de lär sig som till sist kommer utgöra det vi 

kallar samhället.  
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 Den här debatten har således visat att litteratur och samhälle är långtifrån åtskilda. Tvärtom: 

de påverkar varandra i högsta grad. En debatt om skönlitterär läsning i skolan påverkas av det 

samhälle den förs i. En litteratursociologisk analys visar att även de argument som syftar till att höja 

Pisa-resultaten anknyter till hur en höjd bildningsnivå även gör nytta i samhället i stort. Det är 

således även ett rimligt antagande att en debatt om hur vi människor fungerar som samhällsvarelser 

förmodligen kommer anknyta till hur vi formas av skolan, och i förlängningen vad vår utbildning 

består av. På detta sätt sluts cirkeln kring skönlitteratur och samhälle, och det är precis vad den här 

debatten har handlat om. 
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