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Läsa bör man…? är en antologi som arbetats fram inom ramen för projektet ”Den 

skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Om läsning och litteraturundervisning”. I 

projektet som pågick åren 2005–2008 med medel från Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté, deltog åtta forskare från sju universitet och högskolor. 

Artiklarna i Läsa bör man…? är av flerdisciplinär karaktär och knyter an till de 

specialområden som de olika deltagarna representerar, t.ex. litteraturvetenskap, 

litteraturdidaktik, genusforskning, receptionsforskning och pedagogik. Artiklarna bygger bl.a. 

på enkäter bland elever, blivande och verksamma lärare, på intervjuer och litteratursamtal 

samt på textanalyser. 

Svenskämnet i skolan är utgångspunkten för de olika bidragen, som i första hand behandlar 

nationella förhållanden men som även tar upp internationell forskning. Svenska är fortfarande 

det största ämnet i skolan, och det är likaså det största ämnet inom lärarutbildningen. 

Skönlitteraturens betydelse och plats i skolan har länge varit föremål för debatt, och 

antologins artiklar belyser på olika sätt denna debatt. Artiklarna kan också ses som en del av 

den vidare diskussion om konsten som kunskapsform och livsinnehåll som förts under senare 

år. 

Skönlitteraturens roll i samhället har på många sätt marginaliserats. Också bland lärarna i 

skolan kan man notera ett tvivel på nyttan av att tillsammans med elever läsa och diskutera 

romaner, dikter och noveller. Svenskämnet identifieras inte nödvändigtvis med skönlitteratur. 

Inte minst det s.k. vidgade textbegreppet har medfört en osäkerhet om litteraturens ställning 

inom svenskämnet, vilket är märkbart även inom svensklärarutbildningen. 

I Läsa bör man…? är således det övergripande temat läsning i vid mening. I de olika 

artiklarna finns både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. Framförallt granskas 

relationerna mellan skolämne, lärarutbildningsämne och forskningsämnena litteraturvetenskap 

och svenska med didaktisk inriktning. I några artiklar belyses också det mångkulturella 

samhället och dess inverkan på svenskundervisningen. 

 


