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I syftestexten för det gymnasiala svenskämnet sägs uttryckligen att skönlitteraturen ska användas för 
att utveckla elevernas förståelse för sig själva samt för andra. Avsikten är att skönlitteraturen ska 
”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv” (Skolverket, 2011). När 
svensklärarna och skolbibliotekarien på en gymnasieskola fick samtala i fokusgrupper om vad de vill 
med sin litteraturundervisning, är det just att det ska hända något med den läsande eleven som 
framstår som den övergripande önskan, trots att de också vittnar om ett utbrett motstånd bland 
eleverna mot läsning som fiktionsupplevelse (Fokusgruppintervjuer, 2017).  Skolverket (2011) och 
svensklärarna (2017) ligger i linje med varandra i sin önskan att fiktionen ska verka förändrande – 
transformativt – på eleverna. 

Licentiatprojektet ”Låt romanen komma in” (arbetsnamn) syftar till att undersöka hur fiktionsläsning 
i det gymnasiala svenskämnet kan bidra till transformativt lärande – ett lärande som vill utveckla 
ifrågasättande, inte förgivettagande – som behåller texten i förgrunden. Gymnasisters läsning präglas 
i hög grad av subjektivitet och dokumentär attityd (Nordberg, 2014), medan critical literacy – det 
förhållningssätt till text som tydligast sätter kritiskhet i centrum för läsningen – präglas av 
förhandspositionering (se t.ex. Lozic, 2014-03-31). Ambitionen är att placera projektet i ett 
litteraturdidaktiskt forskningsfält som närmar sig de litteraturvetenskapliga och de 
bildningsteoretiska forskningsfälten, samt därmed bidra med begrepp och verktyg för planering och 
genomförande av forskningsbaserad litteraturundervisning i gymnasieskolan. 

En interventionsstudie (2018) har genomförts i Svenska 3 i undervisningsgrupp från 
naturvetenskapliga programmet. Eleverna uppdrogs att läsa Låt den rätte komma in (Ajvide 
Lindqvist, 2004) och med utgångspunkt i kategorisering av fiktionens användningsområden föra 
läslogg. Kategorierna ”igenkänning,” ”hänförelse,” ”chock” och ”kunskap” (Felski, 2008) 
kompletterades med kategorin ”motstånd” (Fokusgruppintervjuer, 2017) och användes av eleverna 
för att beskriva vad som hände med deras läsning av romanen. Preliminära resultat pekar på att den 
kunskap eleverna relaterar till läsningen av verket i hög grad kommer av att de tre föregående 
kategorierna redan har aktiverats (Interventionsstudie, 2018). Tillsammans gör upplevelsen av de 
fyra inledande kategorierna att den femte – motstånd – försvagas (Interventionsstudie, 2018). 
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