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Gustav Borsgård, Litteraturens mått. Politiska im
plikationer av litteraturundervisning som demo
krati och värdegrundsarbete. Umeå Studies in Edu-
cational Studies 49, Umeå universitet. Umeå 2021.

Gustav Borsgårds avhandling kretsar som titeln in-
dikerar kring viktiga frågor om litteraturundervis-
ningens status och villkor. Vilka politiska och di-
daktiska implikationer har diskurserna om å ena si-
dan mätbarhet, å andra sidan värdegrund?

I inledningskapitlet presenteras syfte och fråge-
ställningar, teori och metod samt ett urval tidigare 
forskning. Därefter följer i kapitel 2 en historik om 
synen på demokrati och skönlitteratur i skolan. Se-
dan kommer i kapitel 3 en kritisk teorigenomgång, 
som följs av de tre empiriska kapitlen som i tur och 
ordning undersöker vad som benämns den transna-
tionella, nationella och didaktiska nivån. Avhand-
lingen avslutas med ett diskussionskapitel, kapitel 
7, som både drar ihop trådarna och blickar framåt. 
Dispositionen är logisk och transparent, och det 
gäller även hela framställningen. Det finns en ge-
nomgående tydlig röd tråd. Akribin är utmärkt.

Syftet formuleras såhär:

Avhandlingens syfte är att undersöka politiska im-
plikationer av idén om litteraturundervisning som 
demokrati- och värdegrundsarbete i förhållande 
till det ideal om mätbar kunskap som präglar sam-
tidens utbildningspolicydiskurser. Med politiska 
implikationer menar jag att policydokument och 
teorier om litteratur och läsning, mer eller mindre 
explicit, ger uttryck för olika uppfattningar om 
samhälle, subjekt och relationen däremellan. 
Mätningar av olika slag får i sin tur politiska im-
plikationer i bemärkelsen att de ramar in under-
visningen på olika sätt. Avhandlingen ämnar alltså 
både undersöka idén om litteraturundervisning 
som demokrati- och värdegrundsarbete och hur ut-
formningen av litteraturundervisningen påverkas 
av strävan efter mätbara resultat, liksom hur dessa 
två aspekter relaterar till varandra. (2)

En viktig avgränsning för avhandlingen är att fokus 
ligger på den svenska gymnasieskolan i och med 
reformen 2011, vilket på inget sätt utesluter rikliga 
historiska utblickar och perspektiveringar. Vad av-
ser då Borsgård med de för avhandlingen så cen-
trala tre nivåerna? På den transnationella nivån hit-
tar vi aktörer som EU och inte minst OECD, som 
ju ligger bakom de så inflytelserika återkommande 
PISA-testerna. På den nationella nivån hittar vi 
främst Skolverket och deras policy- och styrdoku-
ment i form av läroplaner, ämnesplaner och kom-

mentarmaterial av olika slag. Särskild uppmärk-
samhet riktas mot det så omtalade – och omstridda 
– begreppet värdegrund. Även litteraturdidaktisk 
forskning räknas till denna nivå. På den didaktiska 
nivån, slutligen, har vi kommit ner till praktiken, 
närmare bestämt hur ett litet urval lärare hanterar, 
förhåller sig till, tolkar och omförhandlar direkti-
ven och riktlinjerna från de två andra nivåerna. En 
viktig poäng Borsgård understryker är att de tre 
nivåerna inte är isolerade utan ingår i en mängd 
olika typer av relationer med varandra, och att det 
då äger rum vad han kallar rekontextualiseringar – 
något som visas utförligt och konkret i de tre resul-
tatkapitlen om de olika nivåerna.

Forskningsfrågorna är följande: Hur framställs 
litteraturundervisningens demokratifrämjande 
funktioner i tongivande teorier om litteraturunder-
visning som demokrati- och värdegrundsarbete? 
Hur har gymnasieskolans demokratiska upp-
drag och svenskämnets litteraturundervisning, 
som de kommer till uttryck i 2011 års styrdoku-
ment, påverkats av transnationella utbildnings-
policydiskurser? Hur upplever lärare att deras 
svenskämnesundervisning har förändrats efter 
gymnasiereformen 2011 samt hur ser lärarna 
på litteraturundervisning som demokrati- och 
värdegrundsarbete? (3)

Urvalet av material motiveras redan i inled-
ningskapitlet. På den transnationella nivån står 
Ramverket för PISA 2018 och ett antal EU-doku-
ment kopplade till den så kallade Lissabonstrategin 
som lanserades år 2000 i centrum. På den natio-
nella nivån hittar vi som sagt dokument från Skol-
verket men också Skolinspektionen. Här placerar 
också Borsgård in ett urval inflytelserika litteratur-
didaktiska forskare, eftersom de ”har makt att influ-
era utbildningen” i Sverige (6). Forskarna ifråga är 
Louise Rosenblatt, Pedagogiska gruppen (Thave-
nius, Malmgren med flera), Cathleen McCormick, 
Gunilla Molloy, Magnus Persson och Malin Al-
kestrand. Teorierna presenteras i kronologisk ord-
ning med utblickar och kontextualiseringar i för-
hållande till samtidens utbildningspolitik, forsk-
ning och debatt.

Den didaktiska nivån slutligen handlar ju om 
vad som händer när teorierna och policydokumen-
ten så att säga landar i en konkret klassrumsprak-
tik. Vilken vikt ges de av svensklärare? Hur tolkas 
de? Vilka konkreta didaktiska effekter får de? Här 
har Borsgård gjort ett strategiskt urval bestående 
av 8 lärare på 4 olika skolor. Lärarna har intervju-
ats var för sig under ca 1 timmes tid genom en semi-
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strukturerad intervjumetod. Målet var att få en god 
spridning vad gäller kön, antal år i yrket, skolform, 
och typ av gymnasieprogram. Det ingår således 
både kommunala skolor och friskolor, yrkesförbe-
redande och högskoleförberedande program (11).

I avsnittet om teori och metod (12–48) redo-
görs för de teoretiska utgångspunkterna, undersök-
ningens design och metodologiska val, men också 
grunddragen i diskursen om värdegrunden, samt, 
aningen abrupt, en kort historik om nyliberalismen. 
När det gäller teori så utpekas ett par olika perspek-
tiv som särskilt bärande för avhandlingens analyser 
av litteraturundervisning som demokrati- och vär-
degrundsarbete i mätbarhetens tidevarv: det gäller 
kritisk diskursanalys (CDA, inte minst förknippad 
med lingvisten Norman Fairclough), Peter Dahler-
Larsens begrepp konstitutiva effekter, och teorier 
om subjektivering och medborgarfostran där sär-
skilt Gert Biesta spelar en framträdande roll. Men 
detta är ändå bara en liten del av de perspektiv som 
åberopas: Kritisk teori, marxism och postmarxism, 
pedagogisk filosofi, läroplansteori, Foucault. Och 
naturligtvis litteraturteori och litteraturdidaktik.

När det gäller den kritiska teorigenomgången 
i kapitel 3 menar författaren att han dels identi-
fierat ett antal särskilt inflytelserika litteraturdi-
daktiska teoribildningar, svenska och nordameri-
kanska, dels att dessa haft betydande effekt på den 
faktiska svenskundervisningen. Om vi sedan vän-
der oss till de tre nivåerna (kapitel 4–6), transna-
tionell, nationell och didaktisk, framträder ett antal 
både tydliga och motsägelsefulla mönster. Analy-
sen av den transnationella nivån visar övertygande 
att policydiskursen om utbildning sedan åtmin-
stone 2000-talets början har genomgått en kom-
bination av globalisering och europeisering, ofta i 
samspel med en ny typ av styrning benämnd New 
Public Management (NPM). Till detta ska läggas 
en mängd andra faktorer som kommer att få en di-
rekt eller indirekt inverkan på utbildning, även i 
Sverige. Till exempel postulerar EU att ett så kallat 
”entreprenöriellt lärande” ska vara en nyckelkom-
petens som ska genomsyra utbildningssystemet på 
alla nivåer. Detta är något som relativt snabbt får 
gehör och införs även i de svenska styrdokumenten 
och på den nationella nivån. Men, ska det visa sig, 
det är inget som någon av Borsgårds informanter, 
hur olika de än är, ställer sig positiva till över hu-
vud taget.

Och allt detta nya som kommer uppifrån från 
mäktiga aktörer ska samtidigt enligt den nya 
NPM-logiken kunna vägas och mätas, och utvär-

deras. Sammanfattningsvis ska det alltså framför-
allt kunna kvantifieras. Och vad händer då med den 
konkreta litteraturundervisningen i gymnasiesko-
lan mitt i allt detta – satt under press som den är 
från så många olika håll? Det rör ju sig om mäng-
der av direktiv från olika instanser och nivåer som 
faktiskt påverkar den enskilde lärarens yrkesutöv-
ning och vardag – och därmed i förlängning så-
klart hens elever.

Vad händer med värden som bildning? Vad hän-
der med litteraturens estetiska dimension? Vilken 
roll kan och/eller ska egentligen skönlitteraturen 
spela inom utbildningssystemet – och ungdomars 
och samhällsmedborgares liv? Hur kan man göra 
både litteraturen och demokratin levande igen 
på riktigt? Det är så jag har uppfattat några av de 
mest uppfordrande och angelägna frågorna av-
handlingen ställer sina läsare – och som även dryf-
tas i det avslutande diskussionskapitlet, som också 
blickar framåt och skisserar konturerna av ett radi-
kalt annat slags litteraturundervisning.

Litteraturens mått är en välskriven, skarp och an-
gelägen avhandling med hög både vetenskaplig och 
yrkesmässig relevans. Det utesluter såklart inte att 
också en del kritiska synpunkter kan anläggas. Det 
gäller dock inte syftet och frågeställningarna som 
är föredömligt tydligt formulerade; de matchar un-
dersökningens intentioner och empiriska material 
mycket väl. Relationen mellan syftet och frågeställ-
ningarna är logisk och funktionell. De tre fråge-
ställningarna hänger ihop med varandra, samtidigt 
som de är distinkta och inte överlappar. Var och en 
av dem fokuserar särskilt en dimension: den första 
handlar om teorins hantering av kopplingen mellan 
litteraturundervisning, demokrati och värdegrund, 
den andra handlar om nationella och transnatio-
nella utbildningspolicydiskurser, och den tredje 
om hur allt sammanstrålar och påverkar lärares 
faktiska litteraturundervisning.

Så till lite mer kritiska synpunkter. Delar av av-
snittet om teori och metod ger ett aningen spretigt 
intryck. Det är många olika saker som gås igenom, 
och det blir inte alltid tydligt hur och varför de 
hänger ihop. Den redan nämnda (förvisso intres-
santa) historiken över nyliberalismen är en sådan. 
Men det råder också en mer övergripande osäker-
het om vilka teorier som kommer att stå i centrum 
och operationaliseras i de kommande analyserna.

I en sådan här inledning är ju konventionen att 
man skriver något i stil med ”Mina teoretiska ut-
gångspunkter är X och Y”, det vill säga att de teo-
retiska utgångspunkterna skrivs ut tidigt och ex-
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plicit. Så sker inte här. Istället kommer abrupt och 
som första underrubrik ”Neutralitet och ideologi”, 
där man några rader ner troligen kan dra slutsat-
sen att avhandlingen har ett ideologikritiskt syfte. 
Men detta följs omedelbart av en kritik mot ideo-
logikritiken.

Under rubriken ”Om diskursbegreppet” disku-
teras Fairclough och CDA initierat men inte heller 
här blir det särskilt konkret. Ska läsaren förvänta 
sig en ”hardcore” lingvistisk CDA eller vad? Tit-
tar man i registret blir svaret nej; Fairclough före-
kommer där bara någon enstaka gång efter inled-
ningskapitlet. Det finns fler exempel på viss vaghet 
och oklarhet, absolut inte så att teoretikerna be-
skrivs otydligt, men där läsaren som sagt blir lite 
osäker på när, var, hur, och hur mycket de kommer 
att användas. Bäst fungerar det med Dahler Lar-
sen och Biesta.

Den kritiska teorigenomgången, dvs kapitel 3, 
är mycket intressant. Upplägget med att presen-
tera och kontextualisera teorierna kronologiskt är 
välfunnet. Det är alltså som redan nämnts följande 
teoretiker som står i centrum: Louise Rosenblatt, 
Pedagogiska gruppen (PG), Cathleen McCor-
mick, Gunilla Molloy, Magnus Persson och Ma-
lin Alkestrand. Kritiken som förs fram är genom-
gående nyanserad, inte minst vad gäller PG:s ar-
beten, som länge ofta behandlats på ett svepande 
polemiskt och alltför kategoriskt sätt. Urvalet av 
forskare kan naturligtvis (som alla urval) ifrågasät-
tas. Jag kan till exempel ställa mig lite undrande till 
valet av Alkestrand, representerad endast med sin 
doktorsavhandling från 2016. Hur stort inflytande 
har den hunnit få på denna korta tid?

En annan potentiell invändning gäller det mer 
övergripande påståendet att dessa teoretiker haft 
en stark påverkan på utbildning och litteraturun-
dervisning i svensk gymnasieskola.

Borsgård visar hur det går att spåra inslag från 
teorierna i styrdokument, i svensklärarutbild-
ningen, och hur teoretikerna hänvisar till varandra 
inbördes. Gott så. Men hur ser och hur har det 
egentligen sett ut på den tredje nivån, den didak-
tiska? Och hur kan vi egentligen veta något med be-
stämdhet om det? Det sägs ju ofta att PG och erfa-
renhetspedagogiken haft ett gigantiskt genomslag 
i praktisk undervisning, men stämmer det verkli-
gen? Inte om man ska tro många av de fallstudier av 
konkret undervisning som under decennier gjorts 
inom det svenskämnesdidaktiska forskningsfältet, 
som istället påvisar fortsatt dominans för formali-
sering, färdighetsträning osv.

Och det är i någon mening där Borsgårds analy-
ser av den didaktiska nivån också hamnar. De 8 lä-
rarna brottas samtliga med hur pedagogiska ideal 
skall fås att gå ihop med alla byråkratiska och ad-
ministrativa pålagor uppifrån. Läget för en levande 
och kreativ litteraturundervisning i svensk gym-
nasieskola ser således inte särdeles gynnsamt ut. 
Men lärarna är heller inte helt bakbundna, här finns 
exempel på hur de utnyttjar de manöverutrymmen 
som trots allt finns och får litteraturläsningen att 
betyda något mer och annat än det som bara går 
att mäta.

I slutkapitlet skisserar Borsgård något av en pro-
gramförklaring till en framtida litteraturundervis-
ning, en lyssnande litteraturundervisning, bortom 
mätbarhetens hegemoni och den rådande vär-
degrundsdiskursens doxa, en undervisning som 
istället är centrerad kring begrepp som risk, osä-
kerhet, och ”att kvarstanna i ångestladdat icke-ve-
tande” (220). Det är på många sätt mycket sym-
patiskt. Men det ter sig onekligen som en ”hard 
sell” till Utbildningsdepartementet och Skolver-
ket, men också till rektorer, lärare, elever och de-
ras föräldrar. Samtidigt kan vi ju inte ge upp. Bors-
gårds avhandling levererar kraftfulla argument för 
att undervisningen måste återerövra litteraturen 
som en rik källa till såväl estetiska som mer sociala 
och personliga erfarenheter.

Sammanfattningsvis är detta en avhandling med 
ambitiösa och djärva anspråk. Att röra sig hela vä-
gen från extremt inflytelserika men för de flesta 
ändå osynliga aktörer som OECD, och svenska 
Skolverket, ner till gymnasielärare av kött och blod 
– och att verkligen konkret synliggöra komplexi-
teten i relationerna mellan de olika nivåerna – är 
imponerande. Jag är övertygad om att Litteratu
rens mått kommer att bli en given referens inom 
det litteraturdidaktiska fältet under lång tid framåt.

Magnus Persson

Tuva Haglund, Tillsammans i Engelsfors. Socialt 
fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fangemen
skap 2011–2016. Makadam. Stockholm & Göteborg 
2021.

Vad som sker med läsning av skönlitteratur i en di-
gital era är en av vår samtids mest brännande frå-
gor. I sin avhandling Tillsammans i Engelsfors. So
cialt fiktionsbruk i Engelsforstrilogins digitala fang
emenskap 2011–2016 (2021) lyfter Tuva Haglund 


