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ABSTRAKT
SYFTE:
Syftet med denna forskningsöversikt är att ta reda på hur skönlitteratur
används i utbildningar i socialt arbete. Vilka pedagogiska moment
rapporteras det om och hur argumenterar man för dem? Vilka
användningsområden redovisas? Har man studerat resultat av läsning
och i så fall hur?

RESULTAT:
Forskningsöversikten visar att skönlitteratur kan användas på många sätt:
illustrera och applicera teorier, skapa kunskap och förståelse för andras
villkor, utveckla personliga egenskaper och förmågor samt utveckla
språklig kompetens. Trots detta förefaller skönlitteraturens ställning i
utbildningarna vara svag. Forskningsöversikten pekar också på ett stort
behov av regelrätta studier om skönlitteraturens betydelse och effekter
inom utbildningar i socialt arbete. Ingen av de granskade artiklarna har
karaktären av forskning, utan mer av rapport eller diskussionsunderlag.
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SOCIONOMUTBILDNING
Magnus Ottelid | Skönlitteratur och socionomutbildning

METOD:
Litteratursökningar genomfördes i databaserna Sociological Abstracts,
Social Services Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science,
MLA samt PubMed. Därtill gjordes en citeringssökning i Social Sciences
Citation Index (SSCI). Sökningarna genomfördes mellan februari och maj
2013. Granskning och gallring genomfördes i flera steg. Av de totalt 1863
studier som identifierades inkluderades 19 i slutresultatet. Innehållet i
dessa 19 studier tematiserades och kodades i omgångar. Olika aspekter i
innehållet kopplades till översiktens frågor.
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Författarens tack
Att genomföra en systematiskt inriktad forskningsöversikt på egen hand är en
betydande utmaning, och det kräver en ordentlig arbetsinsats. Mitt intresse av att
tränga in i det som var skrivet om användandet av skönlitteratur i utbildningar för
socialt arbete var dock tillräckligt stort för att ändå ta itu med projektet.
Det faktum att jag undervisade om forskningsöversikt på både socionomutbildningen och magisternivån bidrog också. Att själv ha utnyttjat och använt
metoden, mött svårigheterna och tagit itu med dem, bör förstås påverka
undervisningen till det bättre, och att vara en god lärare har alltid varit viktigt för
mig.
Kollegor och ledning på Avdelningen för socialt arbete har varit ett gott stöd,
liksom det faktum att jag fick tillfälle att samarbeta med Helen Asklund och Ulrika
Lif på Avdelningen för humaniora, i kursen Skönlitteratur i vård och socialt arbete.
Till er två vill jag rikta ett särskilt tack! Oerhört inspirerande och lärorikt att få jobba
med er.
Sist, men verkligen in minst, ett tack till min kära hustru Agneta Brolund, som
till vardags är informationsspecialist vid SBU, Statens beredning för medicinsk
utvärdering. Hon erbjöd sitt allmänt skarpa öga, sina kunskaper och sin förtrogenhet
med metoden, för småfrågor såväl som kritisk läsning.
Magnus Ottelid

FÖRORD

I förordet till Lena Anderssons roman Var det bra så? berättar Qaisar Mahmood att
denna bok för tolv år sedan hamnade till stora delar oläst i bokhyllan avfärdad
som rasistisk smörja. Andra gången boken tillägnas en genomläsning, får frågor
som rör ”utanförskap” och ”innanförskap” en bredare palett. I tredje läsningen är
det existentiella frågor om ensamhet, identitet och förmåga till empati bortom yttre
attribut, som bidrar till en ny och positiv läsupplevelse. Beskrivningen är inte obekant
- vad som appellerar till oss som läsare och hur vi förstår det vi läser varierar från en
tid till en annan och mellan olika läsare.
För att ge blivande socionomer möjligheter att reflektera över den egna
professionens utmaningar har Avdelningen för socialt arbete vid Mittuniversitetet,
i samarbete med Avdelning för humaniora, erbjudit kurser som ger studenterna
kunskaper om hur skönlitterära texter och litteraturvetenskapliga analyser kan
användas i socialt arbete. Litteratursamtal och kreativt skrivande med fokus på
estetiska såväl som etiska och existentiella frågor har använts för att utveckla
studenternas professionella förhållningssätt. Magnus Ottelid, adjunkt och författare,
har varit en av entusiasterna till etableringen och genomförandet av dessa kurser. I
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denna rapport Skönlitteratur och socionomutbildning – en forskningsöversikt, går Magnus
ett steg vidare och reflekterar över skönlitterärt läsande som ett pedagogiskt grepp
inom socionomutbildningar med utgångspunkt från aktuell forskning på området.
Rapporten, som granskar vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter, visar
att skönlitterärt läsande vid sidan av språklig utveckling, bidrar till kritisk reflektion
och förståelse för hur olika maktaspekter påverkar människors liv och möjligheter.
Vidare framkommer att prosa och poesi ofta används som ett komplement till annan
litteratur för att illustrera och applicera olika teorier i socialt arbete. Läsning ger
oss unika möjligheter att möta det obekanta, nya referenser för vår perception och
kan, i bästa fall, erbjuda nya förhållningssätt och alternativa handlingsstrategier.
Det är inte alltid säkert att all läsning gör oss lyckligare, men förhoppningsvis mer
kloka, vidsynta och empatiska. Skönlitteraturen vidgar vårt inre universum. Den
pedagogiska utmaning är att hitta läsupplevelser som korresponderar med olika
studenters läsbehov vid olika tillfällen, vilket kräver passionerade lärare (som
Magnus) med goda kunskaper om såväl litteratur, studenter som socialt arbete.
Majen Espvall, professor i socialt arbete, Mittuniversitetet

Förord

Det finns en spridd idé om att läsning av skönlitteratur och därmed förknippade
aktiviteter, såsom exempelvis litteratursamtal och kreativt skrivande, bidrar till
personlig utveckling genom att exempelvis ge människor en förbättrad självkänsla och
öka vår empatiska förmåga. Det tycks som om vi har ett basalt behov av berättelser,
som om berättelsen är en grundläggande del i det att vara människa. Vårt behov av
att ta in och förmedla berättelser har att göra med att vi via dessa gör oss förstådda
och utvecklar vår förmåga att förstå . Vi berättar och tar in berättelser för att skapa
mening och sammanhang i våra liv. För att skönja strukturer, mönster. För att få syn
på oss själva och bättre förstå oss själva, våra existentiella betingelser – och den värld
som omger oss. På detta sätt möjliggörs också utveckling och förändring i våra liv.
Skönlitteraturens potential att bidra till personlig utveckling och öka förståelsen
för vad det innebär att vara människa gör den till en i utbildningssyfte användbar
resurs långt utanför traditionella litteraturvetenskapliga sammanhang. Inte
minst gäller detta – menar vi – i professionsutbildningar med människovårdande
inriktningar. Vi har själva haft förmånen att tillsammans med Magnus Ottelid ge
kursen Skönlitteratur i vård och socialt arbete, där fokus för det första ligger på den
litteraturvetenskapliga analysens möjligheter att fördjupa den egna yrkeskunskapen.
För det andra riktas strålkastarna mot den skönlitterära texten, litteratursamtalet och
det kreativa skrivandet som resurser i yrkesutövningen.
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I USA har skönlitteratur/humaniora sedan 1970-talet använts i professionsutbildningar, till exempel läkarprogram, under rubriken Medical humanities,
medan det ända till sekelskiftet har varit relativt okänt i Sverige. Under 2000-talets
första decennium har dock humanistiska inslag införts även vid några svenska
universitet och högskolor. Några exempel utöver läkarutbildningar är juristprogram,
sjuksköterskeprogram, Leif Alsheimers omskrivna projekt Core Curriculum vid
Handelshögskolan i Jönköping och nu också vår kurs för personal och studenter
inom vård och socialt arbete.
Förekommande argument för dessa inslag är att de möjliggör för studenten en
• fördjupad yrkeskunskap i människovårdande yrken
• utvecklad förmåga att reflektera över existentiella, moralfilosofiska och
ideologiska frågor
• ökad empatisk förmåga
• förtrogenhet med litteratursamtalets och det kreativa skrivandets teori,
metod och möjligheter som resurs i vård och socialt arbete, där möten med
människor är centrala
• utvecklad förmåga att analysera och tolka berättelser – att medelst läsning
och skrivande av skönlitterär text skapa mening, se mönster och sammanhang
• fördjupad insikt om betydelsen av vad filosofen Fredrik Svenæus exempelvis i
Sjukdomens mening. Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik,
benämner patientens livsvärld – och dennes framberättande av sin livsvärld
– i vårdprocessen.
Uppnår man då nödvändigtvis en bättre hälsa och självkänsla, eller blir mer
empatisk, självständig, tillitsfull, demokratisk eller kritisk av att i sin utbildning eller
i sitt yrke arbeta med skönlitteratur? Naturligtvis inte. Lika lite som man alltid eller
nödvändigtvis når målen med någon form av vårdinsats eller samtalsprocess, vilken
metod och teoretisk grund man än arbetar med eller blir behandlad utifrån. Det är
dessutom naturligtvis väsentligt att vid användning av skönlitteratur i vårdande syfte,
eller i universitetens professionsutbildningar, använda skönlitteraturen strukturerat,
med ett tydligt syfte och med samma kritiska blick som vid all annan undervisning.
Magnus Ottelids sammanställning och förtjänstfulla kritiska granskning av befintlig
forskning rörande användning av skönlitterär text i utbildningar i socialt arbete,
ringar tydligt in behovet av ytterligare studier, som klargör den skönlitterära textens
betydelse och värden som resurs inom dessa utbildningar.
Helen Asklund och Ulrika Lif
Avdelningen för humaniora, Mittuniversitetet
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Skönlitteratur och
socionomutbildning – en
forskningsöversikt
Abstrakt
SYFTE:
Syftet med denna forskningsöversikt är att ta reda på hur skönlitteratur används
i utbildningar i socialt arbete. Vilka pedagogiska moment rapporteras det om och
hur argumenterar man för dem? Vilka användningsområden redovisas? Har man
studerat resultat av läsning och i så fall hur?
METOD:
Litteratursökningar genomfördes i databaserna Sociological Abstracts, Social
Services Abstracts, PsycInfo, PsycArticles, Eric, Web of Science, MLA samt
PubMed. Därtill gjordes en citeringssökning i Social Sciences Citation Index (SSCI).
Sökningarna genomfördes mellan februari och maj 2013. Granskning och gallring
genomfördes i flera steg. Av de totalt 1863 studier som identifierades inkluderades 19
i slutresultatet. Innehållet i dessa 19 studier tematiserades och kodades i omgångar.
Olika aspekter i innehållet kopplades till översiktens frågor.
RESULTAT:
Forskningsöversikten visar att skönlitteratur kan användas på många sätt: illustrera
och applicera teorier, skapa kunskap och förståelse för andras villkor, utveckla
personliga egenskaper och förmågor samt utveckla språklig kompetens. Trots detta
förefaller skönlitteraturens ställning i utbildningarna vara svag. Forskningsöversikten
pekar också på ett stort behov av regelrätta studier om skönlitteraturens betydelse
och effekter inom utbildningar i socialt arbete. Ingen av de granskade artiklarna har
karaktären av forskning, utan mer av rapport eller diskussionsunderlag.
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Inledning

Läsning av skönlitteratur framhålls regelbundet och i många olika sammanhang som
något positivt som kan förknippas med goda egenskaper och förmågor hos människor.
Man har forskat om bland annat läsningens påverkan på empatisk förmåga (se t.ex.
Johnson, 2012) och språklig kompetens (Hairrell, Rupley, & Simmons, 2011). Båda
dessa aspekter är relevanta för utbildningar inom fältet hälso- och sjukvård och
socialt arbete. Även om det finns ganska många rapporter om hur lärare kreativt
använt skönlitteratur i undervisning saknas en forskningsöversikt som försöker
sammanställa de erfarenheter som dessa rapporter beskriver.
Denna forskningsöversikt behandlar vetenskapligt granskade artiklar i
internationella tidskrifter som rapporterar om läsande av skönlitteratur i utbildningar
i socialt arbete.

Känslomässig kompetens
Regelbundet möts vi i media av upprörande fall av vanvård och övergrepp av barn i
jourfamiljer eller fosterhem. Gång på gång kommer också nyheter om kvinnor som blir
mördade av före detta sambor trots att det har funnits en för sociala myndigheter känd
hotbild. Ungdomar med självskadebeteende eller åldringar lämnas ibland utan vård
trots uppenbara och dokumenterade behov. Emellanåt handlar medierapporteringen
om tydlig mobbning på skolor där vuxenvärlden varit blind och döv.
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I samband med att sådana fall blir nyhetsstoff är det inte ovanligt att personal
inom socialtjänsten framstår, eller framställs, som okänsliga och utan förmåga till
empati.
Förklaringarna till varför det ibland går illa när socialtjänst är inblandad är med
all säkerhet komplexa och har givetvis inte alltid sin grund i bristande empatisk
förmåga. Det kan ha med organisation, ekonomi och arbetsbelastning att göra, liksom
med dålig kunskap på specifika områden. Avsaknad av lokala regelverk eller tydlig
vägledande praxis kan också spela in. Ibland avspeglar det inträffade säkert en ovilja
att verkligen se vad som händer och ibland har det att göra med åsikter om mäns,
kvinnors eller etniska gruppers olika värde. Givetvis begränsar också vår klassmässiga
eller sociala position den individuella förmågan att verkligen uppmärksamma, eller
vilja ta in, sådant som sker.
Men man ska inte ignorera frågan om mer personliga egenskaper och förmågor
hos de enskilda kvinnor och män, som med rätt eller orätt blir utpekade i media. De
kan ha betydelse. Och då kan det handla om sådant som empatisk förmåga, kapacitet
att leva sig in i och förstå andras känslor, tankar och livssituation.

Språklig kompetens
Idag riktas mycket kritik mot den svenska grund- och gymnasieskolan och
universitetslärare uttrycker allt oftare frustration kring studenters dåliga läs- och
skrivförmåga. ”Att historiestudenter saknar grundkunskaper i historia har vi accepterat.
Men när de saknar redskapet för att ta till sig humanistisk vetenskap – språket – måste vi slå
larm.” Så skriver nio historiker vid Uppsala universitet i en debattartikel (Enefalk, et
al., 2013-02-01). De menar att en majoritet av de som kommer till kurserna numera
har problem med språket och författarna betonar att det inte alls handlar om de
med dyslexi eller studenter som inte har svenska som förstaspråk. Dessa klarar sig i
allmänhet bättre till och med eftersom de jobbar med sitt språk. Vidare noterar de att
”studenterna har ett oerhört begränsat ordförråd, och verkligt oroväckande är att ordförståelsen
är grund eller direkt felaktig.” Det finns en stark koppling mellan ordförråd och
läsförståelse säger Hairrell, et al. (2011) i sin översikt kring just ordförrådsforskning
och menar att det inte råder några tvivel om detta på språkforskningsområdet.
Man kan fråga sig hur bristande språklig kompetens påverkar möjligheten
att kommunicera och uttrycka förståelse, beskriva och förstå sociala problem och
enskilda klienter. Margaret Turner (1991) diskuterar i en av artiklarna i denna
forskningsöversikt språkets betydelse och använder begrepp som ”empatisk fantasi”
när hon pekar på betydelsen av ett rikt och varierat ordförråd och dess koppling till
god kommunikation i socialt arbete.
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Utbildningarnas ansvar
I kölvattnet på olika rapporterade misslyckanden där socialtjänsten är inblandad
ställs ibland frågan om vilket ansvar utbildningar av socialarbetare har. En sådan
fråga kan tyckas både berättigad och viktig.
Examensmålen för socionomexamen i Sverige anges i Högskoleförordningen
(2012), och omfattar bland annat punkter om att studenter ska ”visa självkännedom och
empatisk förmåga, ”visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar
utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna, och ”visa förmåga till ett professionellt bemötande och
förhållningssätt”. Det finns inga särskilda formuleringar som fokuserar språklig
kompetens i förhållande till dessa examensmål.
Socionomutbildningarna arbetar med dessa mål på många sätt. Det handlar
om samtalsövningar både i grupp och individuellt, observationer, reflektioner,
videoinspelningar som analyseras, fältförlagd individuellt handledd praktik, för att
nämna några. I många former försöker man utmana och utveckla studentens förmåga
till inlevelse och förståelse för utsatthetens villkor.
När det gäller språklig kompetens i allmänhet finns inga nationella examensmål
i Sverige. Alla utbildningar betonar dock på olika sätt studenters förmåga till
”vetenskapligt skrivande och läsande”, och det förekommer givetvis många
pedagogiska inslag på det området. Det förekommer också lärandemål som
fokuserar studenters förmåga till ”professionell kommunikation”. (Se t.ex. kursplan:
Mittuniversitetet (2014), lärandemål 4 under moment 4.)
Denna rapport fokuserar ett specifikt pedagogiskt instrument på detta område:
läsning av skönlitteratur.

Syfte
Syftet med denna forskningsöversikt är att ta reda på hur skönlitteratur används
i utbildningar i socialt arbete. Vilka pedagogiska moment rapporteras det om och
hur argumenterar man för dem? Vilka användningsområden redovisas? Har man
studerat resultat av läsning och i så fall hur?
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Bakgrund

Romaner, noveller och diktsamlingar kan betraktas som komplement till de vanliga
läroböcker som används, menar Viggiani, Charlesworth, Hutchison, och Faria (2005),
och de hävdar att prosa och poesi, rätt använd, bland annat kan medverka till att
stimulera reflektion kring egna livserfarenheterna och minska förnekande kring frågor
om makt och ojämlikhet. De nämner också möjligheten att utnyttja skönlitterära texter
för att levandegöra teorier i socialt arbete. Vidare beskriver de romaners gestaltningar
av människor som mångdimensionella, med ett djup och en rikedom som saknas
i traditionella fallbeskrivningar vilka utnyttjas flitigt i utbildningssammanhang.
Lämplig samtidslitteratur kan visa studenter skilda perspektiv och levnadsvillkor,
och erbjuder en inblick i olika kulturella, etniska, ras- och klassmässiga betingelser.
Psykologisk forskning på detta fält inriktar sig ofta på att försöka mäta effekter
av läsning. Det kan till exempel handla om förändring av empatisk förmåga, och
metodiskt sysslar man med experiment, kontrollgrupper och före/eftermätningar. En
del forskare rapporterar å ena sidan ett tydligt positivt förhållande mellan läsning av
skönlitteratur av vilket slag som helst och nivån av inlevelseförmåga. Se t.ex. Johnson
(2012) och Mar et.al. (2011). Å andra sidan bekräftade David Comer Kidd och Castano
(2013) i fem experiment att läsning förvisso förbättrar inlevelseförmågan - ”Theory of
mind” - , men de fann också en statistiskt säkerställd skillnad mellan att läsa ”högklassig
litteratur”, ”populärlitteratur” och facklitteratur. De hävdar att läsningen av ”literary
fiction” (”högklassig litteratur”) i kraft av att vara både ”readerly” och ”writerly”
engagerar läsaren i en kreativitet som påverkar ToM. Distinktionen mellan begreppen
”readerly” och ”writerly” pekar på att populärlitteraturen, som är enbart ”readerly”,
avser att underhålla en relativt passiv läsare. ”Writerly” syftar på att ”literary texts”
också inbegriper ett moment av medskapande eller medskrivande. ”Literary fiction”
representerades i Kidds & Castanos undersökning av utdrag ur dels de senaste årens
vinnare av ”National Book Award”, som är ett av USA:s mest prestigefyllda litterära
priser, och dels 2012 års vinnare av ”The O’Henry Award”, ett anrikt pris för bästa
novell publicerad i USA eller Kanada. ”Populärlitteraturen” valdes bland de aktuella
bästsäljarna på amazon.com.
”Theory of Mind” brukar teoretiskt delas upp i två delar: affektiv (förmågan att
se och förstå andras känslor) respektive kognitiv (förmågan att göra slutledningar
och förstå andras tankar och avsikter). Kidd och Castano (a.a.) säger att det är den
affektiva aspekten som kan förknippas med empatisk förmåga. De hänvisar också
till tidigare forskning som rapporterar att skönlitterär läsning ökar såväl empatisk
förmåga som kapaciteten att känna igen oss själva i skildringen av andra. Furman
(2006)påpekar att empati inte kan uppnås utan att förstå en klient på både affektiv,
kognitiv och beteendemässig nivå, en kommentar som tydliggör den kognitiva aspekten
av inlevelseförmåga.
Jarvis (2012) menar att det finns en konsensus om att läsandet av skönlitteratur
kan vara ett kraftfullt pedagogiskt verktyg i vuxenundervisning. Emellertid, skriver
hon, saknas kunskap om de processer som gör att vissa utvecklar sin empatiska
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förmåga medan andra inte gör det. Med hjälp av Hoffmans teorier om empati - se
t.ex. Hoffman (2002) – diskuterar hon möjliga förklaringar och empatins karaktär.
Om någon blir varse ett lidande (via film eller en bok) reagerar denne ofta spontant
med så kallad mimikry, det vill säga man efterliknar den som är utsatt genom utrop,
grimaser eller på annat sätt. Detta triggar i sin tur igång känslor och i någon mån
resulterar det i att man delar en känsla med den andre. Detta förlopp är direkt och
helt ofrivillig, säger Jarvis (a.a.). Ett ytterligare led i processen kan vara en direkt
association med egna upplevelser av lidande eller nödläge, och det är detta som i sin
tur skapar empati.
Men det finns hinder som är viktiga att notera. Människor är till exempel benägna
att undvika empati om det handlar om situationer de upplever sig inte kunna påverka
till det bättre. Andra försöker minska den stress som kan uppkomma av att empati
faktiskt uppstått genom att på ett mer rationellt plan acceptera oundvikligheten i
orättvisor. Det vill säga den kortsiktigt uppnådda empatin arbetas bort därför att
den inte kan uthärdas. Båda dessa saker kan vara viktiga för lärare i socialt arbete att
notera, då de kan bearbetas pedagogiskt.
Viktig är också den koppling som Jarvis gör till det som kallas empatisk
ilska, vilken kan uppkomma under förutsättning att upplevelser behandlas i en
undervisningssituation. Om man, som i socionomutbildningar, är intresserad
av social rättvisa och handlingar som kan leda till det, erbjuder empatisk ilska en
god grund för ytterligare pedagogiska inslag som kopplar denna upprördhet med
tänkbara aktiviteter, handlingar.
I antologin ”Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen”
(2012) diskuteras i ett kapitel begreppet mentalisering, vilket kopplar ihop flera delar
av sådant som socionomer behöver behärska och som går något utöver den vanliga
förståelsen av vad empati kan sägas vara. De nämner:

•
•
•

Färdigheter i att sätta ord på sina egna och andras känslor
Färdigheter i att leva sig in i en annan människas situation och upplevelse
Färdigheter i att göra korrekta observationer och tolkningar av andras
avsikter och beteenden. (Knutagård, Krantz, & Oddner, 2012)

Man konkretiserar således mentalisering genom att peka på färdigheter och nämner
som synes också språklig kompetens. En poäng med detta är givetvis att färdigheter
kan läras och utvecklas.
Frågan om mod och civilkurage förtjänar också att uppmärksammas. Furness
(2005, s. 254) menar t.ex. att alla socionomstudenter behöver bli mer “påstridiga”
och självsäkra nog att alltid stå upp mot dålig eller diskriminerande praktik. I den
nämnda antologin påpekas att det skulle ”vara önskvärt att socionomstudenter kunde
stå fram som skolade i att både upptäcka och våga ta itu med rasism, sexism eller vad det vara
månde på en kommande arbetsplats ”(Ottelid, 2012a, s. 35).
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Biblioterapi som verksamhet berörs inte i denna forskningsöversikt även om det
givetvis finns ett rimligt samband. Exempelvis nämner Mazza (1998), en av artiklarna
sluturvalet i denna forskningsöversikt, användandet av poesiskrivargrupper i arbetet
med äldre. Han refererar löpande till tre grupper: äldre, personal på institutioner
för äldrevård och studenter, och representerar därmed just detta tydliga samband
mellan litteraturens användning i utbildning och i arbete med klientgrupper. Detta
gäller även Furman (2006) som i sin artikel beskriver empatiövningar kopplade till
poesi och biblioterapi.
Inom vård och behandling är biblioterapi åtminstone i ett antal länder (t.ex. USA,
Storbritannien och Holland) väl etablerat. Man poängterar oftast både läsande och
skrivande som möjliga positiva faktorer när det gäller bland annat tillfrisknande från
sjukdom, vid kriser, depression eller ångest, i dödens väntrum eller allmänt som
personlig utveckling. Det finns erfarenheter från både barn och vuxna. Forskning
talar för att litteratur är verksamt även i dessa sammanhang. Se t.ex. Mårtensson
(2013); Morgan och Jorm (2008); Gregory, Schwer Canning, Lee, och Wise (2004).
Ett intressant svenskt exempel på hur man aktivt använt skönlitteratur i socialt
arbete beskrivs i tidskriften Alkohol & Narkotika (Höglund, 2013). Istället för att
tillkalla polis när missbrukare besökte biblioteket i Norrköping startade man en
bokcirkel och påbörjade ett samarbete med öppenvårdsmottagningen Gränden.
I ett bredare perspektiv talas inom hälso- och sjukvård allt oftare om kultur som
ett outnyttjat vårdverktyg. Karolinska Institutet (2013) driver till exempel webbsajten
”Den kulturella hjärnan” med stöd av Stockholms läns landsting och Statens musikverk.
Man ”förmedlar den internationella spetsforskningen om relationen mellan kultur, hjärna,
lärande och hälsa till berörda beslutsfattare och professioner samt intresserad allmänhet i
Sverige.”

Mot denna bakgrund är det föga förvånande att många skribenter och lärare anser och
antar att läsning och pedagogiskt utnyttjande av skönlitterära texter kan medverka
till att blivande socialarbetare påverkas på ett positivt sätt, både för yrkesutövningen
i allmänhet, men också specifikt för klienterna och samverkan med dem.
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Metod

Att på ett systematiskt sätt identifiera relevanta studier inom de samhällsvetenskapliga
ämnesområdena är ofta problematiskt på flera sätt. Papaioannou et al. (2010)
menar att man trots noggrant utformade sökstrategier för de stora internationella
databaserna riskerar att missa viktiga artiklar. Detta hänger ofta samman med
heterogen begreppsbildning och brister i utformandet av abstrakt och titlar som
väsentligen handlar om att viktig information saknas som är av central betydelse
för att sökningen ska fånga studien. En annan orsak till att studier missas kan vara
bristfällig indexering i databaserna av studiernas innehåll.
Därför, menar de, behöver man också kompletterande sökmetoder som genomgång
av referenslistor, citeringssökning och kontakter med experter på det specifika området om
man strävar efter att verkligen täcka av det.
De här två förstnämnda kompletterande söksätten har använts i den här översikten.
Följande databaser bedömdes som relevanta och användes: Sociological Abstracts via
ProQuest, Social Services Abstracts via ProQuest, PsycInfo via ProQuest, PsycArticles
via ProQuest, Eric via ProQuest, Web of Science, MLA samt PubMed. Sökningarna
genomfördes under perioden februari till maj 20131.
Lämpliga sökord testades i flera omgångar förhållande till de olika databaserna
och deras tesaurus. Sedan utfördes flera sökningar, både bredare och mer specifika.
Fritextsökningar2 av följande typ var mest effektiv:
(fiction OR poetry OR “short story” OR “short stories” OR prose)3
AND (“Counselling Education” OR “counseling education” OR “Social
Work Education” OR “Multicultural Education” OR “Paraprofessional
Education” OR “Adult Education” OR “Nursing Education” OR “higher
education”)
Sökresultaten från de olika databaserna importerades till EndNote för
dubblettkontroll. Det slutgiltiga sökresultatet omfattande 1863 artiklar. Därefter
följde en granskning av studiernas abstrakt för att gallra ut de studier som handlade
om icke relevanta ämnen.
Denna granskning resulterade i att 186 studier återstod för nästa steg som var en
granskning av dessa i fulltext. För att inkluderas efter denna den sista granskningen
måste studierna uppfylla ett antal kriterier.
1/ ”Alerts” från databaserna via ProQuest upprätthölls fram till och med september 2013. Inga nya artiklar
tillkom under denna tid.
2/ Detta gäller framför allt databaserna via ProQuest. Alla sökord är dock baserade på Thesaurusbegrepp. Ska också noteras att i PubMed fungerade MESH-termer utmärkt i sökningarna. Se söksträng i
bilaga.
3/ Ytterligare sökord för detta sökblock som t.ex. ”auto biography”, ”fiction literature” och liknande tillförde
ingenting i databaserna via ProQuest, däremot i MLA.
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Artiklarna i internationella tidskrifter ska
• vara vetenskapligt granskade,
• handla om läsning av poesi eller prosa som metod i
undervisning (skrivande kan vara med, men inte enbart),
• fokusera utbildningar i socialt arbete samt
• vara på engelska.
Denna gallring ledde till att 10 artiklar återstod och efter referensgenomgång i
dessa, inkluderades ytterligare 5. Via förnyad referensgenomgång i de tillkomna
artiklarna och kompletterande citeringssökning i Social Sciences Citation Index
(SSCI) nåddes slutligen totalt 19.4 Även i de sista fyra gjordes referensgenomgång,
men utan att nya artiklar tillkom.
Det är de 19 som stått i fokus för syntes och analys (Se tabell i kapitlet Resultat).
Tematisering av resultatet har skett genom närläsning av artiklarna och kodning i
omgångar av olika aspekter i innehållet kopplat till översiktens frågor.5

4/ Av tidsskäl har det inte varit möjligt att analysera varför andelen artiklar funna genom referensgenomgång och citeringssökning blev så hög, vanligen brukar den vara lägre. Men det stärker onekligen
relevansen i det som Papaioannou et al. (2010) säger om svårigheterna med sökningar i samhällsvetenskapliga databaser.
5/ För en diskussion om för- och nackdelar med denna metod se t.ex. Pope, Mays, och Popay (2007)
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Resultat

På nästa uppslag listas inledningsvis de 19 artiklar som är i fokus för studien. Därefter
kommer redovisningen under följande rubriker:
•
•

Bred enighet om läsningens fördelar och möjligheter
Användningsområden
• Teorier - illustrera och applicera
• Att se andras villkor – kunskap och förståelse
• Utveckla personliga egenskaper och förmågor
• Utveckla språklig kompetens
• Pedagogiska upplägg
• Kopplingen till utbildningsprogram eller kurser
• Karaktär, kvalitet och hänvisning till forskning

1989

1991

USA

Storbrittanien

USA

Kanada

USA

USA

USA

USA

USA

USA

Cnaan (1989)

M. Turner
(1991)

C. Tice
(1992)

Beattie och
Randell
(1997)

Mazza (1998)

Furman
(2003)

Viggiani, et
al. (2005)

Furman
(2006)

Collins,
Furman,
och Russell
(2005)

Monroe
(2006)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

2005

2005

2005

2003

1998

1997

1992

1989

USA

Link och Sullivan (1989)

2

1984

USA

År

Moore (1984)

Land

1

Artikel

Rapport om användandet av en självbiografi (prof. socialt arbete) i en
kurs – (flerårig användning). Appendix med studiehandledning

Om att använda barnlitteratur

Läsning av poesi endast liten del, mest skrivande för utveckling av
empati.

Sammanfattande, diskuterande, rekommenderande

Argumenterar för användandet av både läsning och skrivande av
poesi. Redovisar övningar och frågor.

Rapport, argumentation, diskussion

Allmän, presenterar olika sätt att använda flyktingberättelser

Rapport om ”a seminar” med 26 träffar

Argumentation, språkligt motstånd och rikedom (komplement till det
akademiska), “empatisk fantasi”

Rapport om en ”experimentkurs” kring socialpolitik, resonerar om
”resultat”

Presenterar en undervisningsmodell i fyra steg

Journal of Teaching in Social Work

Arete

Journal of Poetry Therapy

Social Work Education

Arete

Journal of Aging and Identity

Journal of Multicultural Social Work

Arete

The British Journal of Social Work

Journal of Social Work Education

Tidskrift
Health & Social Work

Karaktär – Innehåll

Endagsseminarium för socialarbetare för att bättre förstå död och
döende. Läsning av poesi ingick som en liten del
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2012

2012

USA

Kanada

USA

Australien

Storbrittanien

C. J. Tice,
Harnek Hall,
och Miller
(2010)

Gold (2012)

Mendoza, et
al. (2012)

L. M. Turner
(2012)

Andrews
(2012)

15

16

17

18

19

2012

2012

2010

2010

Belgien

Rutten,
Mottart, och
Soetaert
(2010)

14

2008

Kanada

År

Taylor (2008)

Land

13

Artikel

Social Work

British Journal of Social Work Advance Access

Intressant pedagogiskt upplägg för att öka empatisk förmåga. 23
studenter

Utnyttjar Charles Dickens i specifika lektioner om t.ex. normer eller
organisation

Journal of Teaching in Social Work

Social Work Education

Educational Gerontology

Rapport om ett pedagogiskt inslag i en kurs HBSE (Human Behavior
and the Social Environment) där romanen “PUSH” stod i centrum.

Allmän diskuterande artikel, men redovisar dock “Reflections on conversations with students”

Att minska studenters fördomar om äldre. Presentera en lista på lämpliga böcker att använda.

British Journal of Social Work

Journal of Religion & Spirituality in
Social Work

Presenterar olika sätt att använda berättelserna om Narnia, andlighet
och religion

Rapport om en ”case study” där studenter analyserat en bok och en
film med utgångspunkt från en teori

Tidskrift

Karaktär – Innehåll
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Bred enighet om läsningens fördelar och möjligheter
Det första som man slås av vid läsningen av artiklarna är den gemensamma och djupa
övertygelsen om att läsning av skönlitteratur är något positivt. Författarna pekar på
en mängd områden där skönlitteratur kan användas och de pedagogiska exemplen
är många. Det finns en otvetydig entusiasm inför läsning och analys av texter. Man
betonar läsningens betydelse för att bli en kritiskt reflekterande socialarbetare med
förmåga till inlevelse och förståelse för det sociala arbetets komplexa karaktär, ofta
präglat av ambivalens och alternativa tolkningsmöjligheter. Flera hävdar också
skönlitteraturen som något som motverkar eller kompletterar en ensidig fokusering
på ”hårda fakta”. Rutten, et al. (2010) talar t.ex. om en reaktion mot ”the positivistic
evidence-based paradigm” och en dominerande ”management discourse” i socialt arbete.
Det sammanlagda intrycket är således att det överlag förmedlas många goda och
direkta erfarenheter av att läsning av skönlitteratur kan tillföra mycket i utbildningen.

Användningsområden
Som nämnts är exemplen på användningsområden talrika, och det gäller även när
man rapporterar om de kunskaper, egenskaper eller förmågor som olika pedagogiska
upplägg är tänkta att påverka. Denna tematisering försöker ge en samlad bild.

Teorier – illustrera och applicera
Att använda och betrakta skönlitteratur som komplement till vanliga läroböcker om
samhällsvetenskapliga teorier är ett vanligt tema som berörs av flera, bl.a. C. Tice
(1992), Beattie och Randell (1997), Taylor (2008) och Monroe (2006).
Man talar dels om att illustrera teorier, dvs. upptäcka och diskutera teoriernas
gestaltning i litterär text. Exempel på en fråga som kunde exemplifiera detta vore: Vilka
psykologiska teorier eller grundantaganden kan skönjas i personbeskrivningarna i
boken– implicit eller explicit?
Men också applicering av teorier nämns. Man har då målet att minska gapet
mellan teorins mera abstrakta karaktär och de krav som det sociala arbetet ställer
på praktiska färdigheter. Här pekas på användandet av romaner som fördjupade
”fallbeskrivningar” där man kan försöka koppla samman teori med individer
eller sociala problem och praktisk handling i socialt arbete. Här kan också nämnas
Andrews (2012) som i sin artikel använder Charles Dickens som utgångspunkt. Man
kan lära mycket av hans verk, säger hon, t.ex. om sociala normer och familjedynamik.

Att se andras villkor – kunskap och förståelse
Skönlitteraturens skildringar kan ge kunskap om andra människors levnadsvillkor
liksom skapa förståelse för både individers och gruppers skilda liv, utsatthet och val.
Beattie och Randell (1997) diskuterar t.ex. hur man kan använda flyktingberättelser i
utbildningen. De talar om både mer kunskapsmässiga delar, men också sådant som
har att göra med att förstå flyktingars känslor och kval.
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Viggiani, et al. (2005) menar att skönlitteraturen ger ett ”mänskligt ansikte åt torra
fakta om mänskligt beteende” (s. 63). Genom att berättelserna är ”levande och intima”
kopplar man samman studenter och klientupplevelser på ett annat sätt än vad som är
möjligt genom vanlig klassrumsundervisning.
Mazza (1998) skriver om poesins plats i utbildning för arbete med äldre. Han menar
att utnyttjandet av lyriken kan åskådliggöra teman kopplade till åldrandet; förlust,
förvandling, förändrade relationer. Användandet av poesi kan också medverka till
större förståelse av behov eftersom denna kräver ett mått av känslomässigt djup som
inte är så enkel att uppnå med mer traditionella undervisningsmetoder.

Utveckla personliga egenskaper och förmågor
Alla artiklar nämner mer eller mindre explicit sådant som läsning av skönlitteratur
kan åstadkomma på det mer personliga planet. Exemplen är många.
Moore (1984) talar om att öka socialarbetares medvetenhet om sina känslor inför döende
patienter. Även Viggiani, et al. (2005) nämner att läsning kan ge studenter livligare
upplevelser och få dem att uppleva känslor på ett djupare sätt. Författarna menar också
att skönlitteratur har en förmåga att stimulera självreflektion och att minska förnekanden
kring frågor om makt och ojämlikhet. Furman (2003) å sin sida anknyter till detta och
betonar poesins möjlighet för att utforska känslor och därmed öka sin självkännedom.
Collins, et al. (2005) visar att man kan använda barnböcker för att utforska och lära
känna sin andlighet och sina personliga trossystem.
I rapporten om ett treårigt undervisningsprojekt vid Ohio State University där
man använde en afro-amerikansk professors kontroversiella självbiografi, Alexander
(2001), betonas utveckling av kritiskt tänkande (Monroe, 2006). I den artikeln kan man
f.ö. notera kommentarer som visar att lärarens förmåga att arbeta med stoff och ökade
med tiden och pedagogiken blev därmed något förändrad och fungerade bättre.
Kritiskt tänkande berörs också av Mendoza, et al. (2012).
Även Gold (2012) nämner kritiskt tänkande och betonar vikten av att träna
den förmågan inom sådana praktikens fält där det kan råda mycket osäkerhet och
ambivalens. Hon menar att man måste lära sig värdet av ödmjukhet och ett ”inte-vetaläge” i förhållande till klienter (a.a. s. 760). Man kan behöva lämna den allvetande
”expert-rollen” för att istället inrikta sig på samarbete.
C. J. Tice, et al. (2010) lyfter fram litteraturens möjlighet att minska fördomar
(”reduce bias”) i förhållande till äldre.
Andrews (2012) menar att studier av Charles Dickens liv och verk kan medverka
till att hjälpa studenter förstå relationen mellan å ena sidan sina egna liv, sin ”personal
lens” genom vilken man betraktar och förstår världen, och å andra sidan det hon
kallar ”a professional lens of social work”.
Flera författare nämner utveckling av empatisk förmåga. Det gäller t.ex. L. M. Turner
(2012) med ett intressant pedagogiskt upplägg (se nedan) och Furman (2006) som
redovisar övningar kopplade till poesi. Furman liksom flera andra nämner också att
förmågan till etisk reflektion är förknippad med empati. Även Taylor (2008) talar om hur
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man kan lära sig att förstå den andres perspektiv under rubriken självreflektion. Hon
använder böckerna om Narnia för att belysa frågor om meningsfullhet, andlighet och
religion.
Margaret Turner (1991) nämner förmågan att se utan att vända sig bort, att vi kan bli
mer mottagliga, mindre benägna till försvar och rationalisering. Det är omöjligt, säger hon,
att förhålla sig reducerande i förhållande till sig själv och andra om man studerat Kung
Lears våndor i akt 4 av Shakespeares pjäs.
Sammantaget således en stor bredd på de områden av personlig utveckling som
läsning och arbete med skönlitteratur antas kunna påverka.

Utveckla språklig kompetens
Margaret Turner (1991) säger att det vetenskapliga språket är präglat av abstraktion
och generalisering. Det utgår från sådant som kan verifieras, mätas och kategoriseras.
I förhållande till individuella människor tenderar det att bli dogmatiskt och
reducerande, och det grundar sig enbart på det kognitiva, menar hon. Hon pekar
också på det avhumaniserade språk som präglar socialt arbete idag i många
organisationer. Klienter förvandlas ”konsumenter”, allt som sker blir ”process”,
svar blir ”feedback” och arbetet bedöms utifrån ”kostnadseffektivitet”. Utan att
direkt nämna det ser läsaren den direkta kopplingen till slimmade organisationer
präglade av marknadsliberalt tänkande. Det tycks självklart att okänslighet och låg
empatisk förmåga kan frodas i organisationer som präglas av beordrad systematik,
effektivitetstänkande, resultatinriktning och ekonomism; kort sagt den nya tidens
New Public Management.
Skönlitteratur erbjuder motvikt, motstånd och korrektiv till detta sätt att tänka och
tala, menar Turner.
Mänskligt liv är komplext och variationerna är oändliga och socialarbetare
behöver ett språk som kan spegla detta. Poesi och annan skönlitteratur kan medverka
till att berika språket, att öka ordförrådet och därmed medverka till det som kan kallas
”empatisk fantasi” (a.a. s. 235). Empati kan inte finnas mellan människor utan att den
kan uttryckas även språkligt. Det räcker inte att vara förstående, man måste kunna
ge en passande och talande respons i ord. Språket måste därför vara ”uttrycksfullt,
personligt, suggestivt och konkret” samt rikt på metaforer och uttryck. Turners
självklara slutsats är att skönlitteraturen här har mycket att bidra med.

Pedagogiska upplägg
De pedagogiska uppläggen följer ungefär samma mönster i alla artiklar;

•
•
•
•

val av litteratur (av lärare och/eller studenter själva),
ibland fokus på något eller några sätt att läsa texterna,
individuell läsning och sedan
muntlig och/eller skriftlig redovisning/bearbetning/analys. Ofta seminarier.
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Ibland, det gäller poesi, kombineras läsning (högt i klassrummet) med eget
skrivande (Furman, 2006).
Ett intressant upplägg redovisar Linda M. Turner (2012). Som gästlärare på ett
universitet i Australien lät hon studenter själva välja en bok. Förutsättningen var att
huvudpersonen skulle vara någon som var mycket olik studenten själv. I seminarier
fick sedan studenterna reflektera över

•
•
•

vad de lärt sig av huvudpersonen,
om de hade något gemensamt med huvudpersonen och
hur det skulle vara att möta denna person i sin
framtida roll som socialarbetare.

Turner menar att studenter lärde sig mycket om att förstå olikhet och minska dess
betydelse i en relation – vi är alla förhållandevis lika och trots olikheter har vi alltid
en del gemensamt.
Sammantaget är pedagogiken klassisk och centrerad på studenternas aktivitet
och lärarens nära kommunikation med dem i seminarieform. Undervisningsformen
bygger på att läraren är väl inläst på den aktuella skönlitteraturen och det är säkert
också en fördel om man behärskar en del av litteraturvetenskapens analysmetoder.

Kopplingen till utbildningsprogram eller kurser
Det är slående att de flesta av artiklarna inte alls beskriver hur fast förankrade de
olika pedagogiska inslagen är i utbildningsprogram eller kurser. De framstår i hög
grad som individuella projekt som därmed riskerar att upphöra när den enskilde
(entusiastiske) läraren försvinner. Det framgår inte heller hur organisationen är
inblandad; får man resurser? Har man stöd från ledningen? Finns det beslut och
intentioner?
En av artiklarna beskriver ett treårigt användande av en självbiografi i en kurs,
men säger ingenting om fortsättningen, om det hela finns inskrivet i kursplan eller på
annat sätt är fast kopplat till utbildningsinstitutionens verksamhet (Monroe, 2006). Å
andra sidan är framställningen av arbetet med boken mycket väl beskrivet och det
finns ett appendix med en studiehandledning för ett omfattande skrivarbete. Detta
tyder ändå på att det finns en god dokumentation på den institution där man haft det
aktuella pedagogiska inslaget. Men denna artikel är ett undantag.

Karaktär, kvalitet och hänvisning till forskning
Kvalitetsgranskning i forskningsöversikter har vanligen som syfte att stärka
resultatens tyngd genom att exkludera sådana studier som inte når upp till den
standard man beslutat sig för. I detta fall kan man betrakta artiklarnas karaktär och
kvalitet som ett intressant resultat.
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De aktuella artiklarnas abstrakt är mycket olika, och uppfyller oftast inte de mer
stringenta krav man kan ställa på abstrakt till studier; tydlighet kring syfte, metod,
resultat och slutsatser. Detta får konsekvenser bland annat för sökarbetet som blir
mer tidskrävande. Förklaringen kan möjligen vara att ingen av de femton artiklarna
baseras på någon egentlig studie.
I de fall det finns en uttalad population (studenter), vars tankar och åsikter
redovisas eller hänvisas till på något sätt, är denna inte tydligt beskriven. Oftast
handlar det om att man nämner ”diskussioner” med ”studenter” utan att redogöra
närmare för vilka studenter det var, eller hur och när diskussionerna genomfördes.
Ett typexempel är Gold (2012). Oftast rapporterar man inte hur många studenter som
tyckt det ena eller andra, vilket innebär att läsaren inte vet om det kan betraktas
som ”representativa” reflektioner eller sådant som författaren själv tycker är viktigt
att lyfta fram. I något fall är antalet studenter som ingått i ett kursmoment tydligt.
Rutten, et al. (2010) nämner t.ex. siffran 75, men utan att sedan utnyttja detta genom
någon form av rapport om ”resultat”.
Cnaan (1989) är tydligare med sitt ”resultat” genom att hänvisa både till
kursvärderingar (mycket positiva) och sin egen bedömning av studenternas
resultat i ett avslutande analysarbete. Cnaan menar att studenterna skaffade sig
många nya insikter om en rad olika socialpolitiska frågor, men manar ändå till viss
försiktighet när det gäller att dra slutsatser av kursens genomförande. Det var trots
allt ett pedagogiskt experiment med en entusiastisk lärare, och det var en valbar
kurs för studenterna. Dessa var endast åtta till antalet, och dessutom osedvanligt
intresserade och ambitiösa. Man behöver mer underlag för att kunna bedöma de
utbildningsmässiga fördelarna, säger Cnaan, men är ändå starkt för en utveckling av
pedagogik kring utnyttjandet av skönlitteratur.
L. M. Turner (2012) tematiserar tjugotre studenters inlägg i webbaserade
diskussionsforum, vilka betygsattes endast genom kontroll av att man laddat
upp ett visst antal inlägg. Exakt hur Turner valt ut det som studenter skrev till sin
redovisning framgår inte, tematiseringen skedde utifrån lärarens frågor som vägledde
diskussionerna. (Se även avsnittet Pedagogiska upplägg.)
Monroe (2006) är ett exempel på hur man kombinerar en oredovisad population
(okänt antal studenter i en ”course”) med tydliga procentangivelser: ”… over 90 %
of the students made very strong comments about white privilege in their final papers…” (s.
226). Det blir onekligen lite underligt.
Ibland förekommer det bara imaginära studenter som i fallet Beattie och Randell
(1997), vilka beskriver ett pedagogiskt upplägg kring att använda flyktingars
berättelser på olika sätt. De talar om vad de olika momenten avser att göra med
studenter, men således utan hänvisning till några ”verkliga” studenter.
Skälet till denna diffusa redovisning av population, ”datainsamling” och ”resultat”
är säkert att man inte alls ser sitt bidrag som en regelrätt studie, utan mer som en
rapport eller diskussionsunderlag om ett eller flera pedagogiska inslag, tänkta eller
genomförda. Men det är uppenbart att argumentationens styrka blir lidande då man
inte kan åberopa studier genomförda i vedertagen god forskningstradition.
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Som nämndes i inledningen finns en hel del psykologisk experimentell forskning som
tyder på att läsning av skönlitteratur kan ha positiv verkan på t.ex. empatisk förmåga.
Eftersom de artiklar som behandlas i denna forskningsöversikt inte har karaktären av
forskning, kan man tycka att referenser till sådant vore både rimligt och lämpligt för
att stärka den egna framställningen.
Endast ett par av de 19 artiklarna gör sådana tydliga referenser: L. M. Turner
(2012) och Viggiani, et al. (2005). Den senare har inledningsvis karaktären av översikt.
Ett skäl till att det är på detta vis kan vara att ingen av artiklarna egentligen är ute
efter att kontrollera någon ”effekt” av läsning, som t.ex. ökad empati, vilken skulle
kunna mätas med något internationellt vedertaget och validerat instrument. Istället
illustrerar man olika användningsområden där ”effekten” möjligen skulle kunna ha
redovisats i form av betyg på examinationer, t.ex. hur väl man lyckats åskådliggöra
teorier kopplat till läsning av en roman i en skriftlig eller muntlig uppgift. Men å andra
sidan rapporteras inga sådana resultat i någon av artiklarna (t.ex. andel studenter
som fått högsta betyg eller liknande). Endast exempel på studenters svar ges, vilket i
och för sig är intressant, men det åstadkommer ingen forskningsmässig tyngd. Cnaan
(1989) är, som nämnts, den som avviker något och uttrycker försiktighet i att dra
slutsatser av rapporten om sin kurs genom vanligt vetenskapligt resonemang om
bl.a. ”selection bias”. Studenter tog kursen som ett särskilt tillval och det var lätt att se
att de hade ett speciellt intresse för skönlitteratur.
Det ska väl också sägas att mycket av den psykologiska forskningen är av relativt
sent datum, och 9 av de 19 artiklarna i denna forskningsöversikt är skrivna före 2006.

Diskussion
Man blir både bekymrad och upprymd vid läsningen av alla dessa artiklar.
Bekymrad därför att de argument som framförs sällan är förankrade i studier med
forskningsmässig tyngd. Det gäller även erfarenheter som skildras, de är förvisso
tydligt förmedlade, men ändå högst personliga och individuella. Att man inte
studerar sin egen verksamhet med mer vetenskapligt stringenta metoder är onekligen
en stor brist, och förmodligen medverkar det till att skönlitteraturens ställning i
utbildningarna är svag, vilket är en slutsats man kan dra av denna forskningsöversikt.
Hur positivt än användandet av romaner och poesi framställs så är det uppenbart att
det inte finns någon stark förankring i organisation och utbildning.
Ingen enda av de artiklar som finns med i denna översikt tvekar om läsningens
goda inverkan. Den kritiske skulle kanske hänföra denna tydliga enighet till en slags
form6 av ”publication bias”, dvs. det är endast de som är positiva som skriver och
blir publicerade (Booth, Papaioannou, & Sutton, 2012; Gough, et al., 2012). Även
denna möjlighet talar för behovet av mer regelrätta studier. Huruvida det finns
ytterligare ”publication bias”, t.ex. att mer kritiska artiklar eller regelrätta studier
inte blir publicerade trots att de skrivits, går utanför min möjlighet att bedöma.
6/ Att jag skriver ”en slags form av” beror på att man oftast använder begreppet ”publication bias” i samband med kvantitativa data: ”… statistically significant ’positive’ research results…” som Gough, Oliver,
och Thomas (2012, s. 111) skriver. Men analogin förefaller mig rimlig.
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Forskningsöversikten har fokuserat internationella tidskrifter och t.ex. inte sökt grå
eller annan litteratur.
Men man blir självklart också upprymd av att läsa artiklarna. Det beror på att
skribenterna visar sådan entusiasm och övertygelse när det gäller läsningens och
skönlitteraturens positiva betydelse för socialarbetare. De ger många goda och
intressanta exempel på pedagogiska inslag och rapporterar på ett levande sätt om
enskilda studenters reaktioner. Man kan inte missta sig på att det finns en direkt och
erfarenhetsmässig upplevelse hos skribenterna av att läsning påverkat studenter på
olika positiva sätt.
Ett mycket starkt intryck får man också av Margaret Turner (1991) och hennes
resonemang om språklig kompetens. Utan att hon gör direkta kopplingar till forskning
på språkområdet, framstår hennes text ändå starkt grundad i den. Att man kan öka
sitt ordförråd och få en större språklig rikedom genom läsning av skönlitteratur tycks
ovedersägligt. Margaret Turner har ett tydligt och logiskt resonemang om behovet
av ett rikt och litterärt språk i socialt arbete, ett språk som förmår att fånga livet och
gestalta människors komplexitet. Trots att hennes artikel är över tjugo år gammal är
den högst aktuell. En annan slutsats man bör dra av detta är att vid val av reguljära
läromedel lägga större vikt vid språkliga aspekter. Läroböcker är trots allt olika, och
även avhandlingar kan ha smått litterära kvaliteter emellanåt. Men det finns förstås
ändå en avsevärd skillnad mot skönitteraturens förmåga och möjlighet att gestalta
och levandegöra människor och deras tillvaro.
Som nämnts är det uppenbart att läsandet av skönlitteratur egentligen inte har
någon stark ställning inom utbildningar i socialt arbete så som det framstår av
artiklarna i denna forskningsöversikt. Med tanke på den visshet om skönlitteraturens
nytta som unisont uttrycks kan det tyckas märkligt. Men en fullständig bedömning i
denna fråga skulle kräva en helt annan slags undersökning.
Man kan dock vara övertygad om att förutsättningen för ett systematiskt
användande av skönlitteratur i ett utbildningsprogram är att det finns tydliga
lärandemål i kurser liksom litteraturlistor innehållande skönlitteratur. Pedagogiska
moment får heller inte vara alltför beroende av enskilda lärares intresse, förankringen
måste finnas i en hel lärargrupp. Det betyder förstås att lärare själva måste läsa
skönlitteratur och kanske också att organisationen på något sätt bör understödja eller
till och med premiera sådant läsande. Lunchbokcirklar har blivit ett vanligare inslag
på många arbetsplatser, men säkert går det att finna många andra former att stärka
skönlitteraturens position.
Om man vill att användandet av romaner och diktsamlingar ska bli effektivt
bör man också arbeta med att upprätta tematiska listor anpassade efter kurser och
ämnesområden. Man kan också tänka på att vidga urvalet av texter. Kanske kan
musiktexter, hip hop och liknande också användas. Vilka romaner kan fungera som
”fallbeskrivningar”? Vilka texter ger en bild av välfärdssamhället och dess baksidor?
Finns det texter som illustrerar specifika teoretiska begrepp? Cnaan (1989) gör en
sådan lista där han grupperar romaner utifrån socialpolitiska frågor, bland annat
rasism, fattigdom, sexism och mental hälsa. En likartad lista gör också C. J. Tice, et al.
(2010), men utifrån arbete med äldre människor.
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Forskningsöversikten visar på ett stort behov av regelrätta studier om
skönlitteraturens betydelse för socionomutbildningen. Kanske behövs mer ”kalla
fakta” av skilda slag för att få genomslag för en mer systematisk användning. Det
finns validerade instrument för att mäta sådant som empatisk förmåga och KASAM
(känsla av sammanhang).
Men språklig kompetens är förmodligen enklast att arbeta med och kanske till och
med det viktigaste. Margaret Turners resonemang om behovet av ett språk i socialt
arbete som förmår att fånga livet och gestalta människors komplexitet framstår som
denna forskningsöversikts kanske starkaste inslag och argument för skönlitteratur i
utbildningarna. Säkert kan också t.ex. ökning av ordförrådet utvärderas relativt enkelt.
På universiteten överlag finns en stor oro över studenternas språkkunskaper som på
detta sätt kunde kanaliseras och omsättas i praktiska åtgärder. Det rika, komplexa
språkets betydelse för ett gott professionellt socialt arbete är det säkert ingen som
ifrågasätter.
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Bilaga: Effektiva sökningar
Söksträng för PubMed (2 sökblock):
“education” [Subheading] OR “Education, Nursing, Continuing”[Mesh]
OR “Education, Nursing, Graduate”[Mesh] OR “Health Education”[Mesh]
OR “Education, Nursing, Baccalaureate”[Mesh] OR “Education, Nursing,
Associate”[Mesh] OR “Education, Medical, Undergraduate”[Mesh]
OR “Education, Medical, Graduate”[Mesh] OR “Education, Medical,
Continuing”[Mesh] OR “Competency-Based Education”[Mesh]
OR “Education, Public Health Professional”[Mesh] OR “Vocational
Education”[Mesh] OR “Education, Professional”[Mesh] OR “Education,
Nursing, Diploma Programs”[Mesh] OR “Education, Nursing”[Mesh] OR
“Education, Medical”[Mesh] OR “Area Health Education Centers”[Mesh]
OR “Education, Professional, Retraining”[Mesh]
AND ((“Literature, Modern”[Mesh]))
Sökningen gav 183 träffar varav 20 gick vidare till nästa granskning.
Effektiv söksträng i databaser via ProQuest (2 sökblock):
(fiction OR poetry OR “short story” OR “short stories” OR prose)7
AND (“Counselling Education” OR “counseling education” OR “Social
Work Education” OR “Multicultural Education” OR “Paraprofessional
Education” OR “Adult Education” OR “Nursing Education” OR “higher
education”)
De flesta fritextorden är baserade på Thesaurustermer.
MLA (3 sökblock)
Keyword
(fiction OR novel OR “short story” OR “short stories” OR literature OR
autobiography)
AND (compassion* OR ”critical thinking” OR ”student improvement” OR
empathy)
AND (education)

7/ Ytterligare sökord för detta sökblock som t.ex. ”auto biography”, ”fiction literature” och liknande tillförde
ingenting i databaserna via ProQuest, däremot i MLA.

