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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att genom djupintervjuer kartlägga sex olika 
svensklärares syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling. Undersökningen bygger på en kvalitativ metodansats som 
bygger på semistrukturerade intervjuer. På en allmän nivå presenterar denna studie 
både likheter och skillnader i svensklärares syn på skönlitteratur som 
undervisningsmoment och hur skönlitteratur nyttjas i undervisningskontext, detta 
presenteras i relation till ett sociokulturellt perspektiv. Således finns det en bred 
variation i hur svensklärare beskriver hur skönlitteratur kan användas i 
undervisningssammanhang men det finns en omedveten överenskommelse om att 
sakinnehållet i skönlitteratur är av betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling.  
I denna process visar studien tydligt att i dagens skola finns en ambition att 
använda skönlitteratur som ett kunskapsutvecklande instrument men att det finns 
stora skillnader i hur skönlitteratur verkligen används i undervisningssituationer. 
Detta resulterar i slutsatser som bygger på att sakinnehållet i skönlitteratur har en 
positiv inverkan på unga vuxnas kunskapsutveckling men att eleverna inte får ta 
del av ett enhetligt svenskämne samt att dagens kursplan erbjuder en bred 
tolkningshorisont.  
 
 
Nyckelord: Sociokulturell teori, skönlitteratur, skönlitteraturläsning, svenska, 
kunskapsutveckling, ökad inlevelseförmåga, ökad medvetenhet om omvärlden, 
läroplanstolkning.  
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Förord   
Att jag skriver det här förordet innebär att jag börjar närma mig slutet på min resa, 
både när det gäller arbetet med min uppsats men även när det gäller min utbildning 
till ämneslärare. Både uppsatsarbetet och utbildningen till ämneslärare kan liknas 
vid en strapatsrik resa som fört mig till många olika delar av dagens skolsamhälle. 
Men resan har även bidragit till att jag funnit bitar av mig själv.  
 
Skrivandet av detta examensarbete har berikat mig med möten med många olika 
människor och för mig många nya idéer och perspektiv. Sammantaget har det givit 
ovärderliga insikter om vetenskaplig forskning men även om livet i stort. Jag 
känner därför stor tacksamhet till de människor som följt mig genom detta arbete. 
Utan era olika bidrag hade det inte blivit något examensarbete.  
 
Särskilt viktiga har de informanter varit som har varit vänliga nog att medverka i 
en intervju. Majas, Helenas, Elins, Karins, Karls och Alexandras rika och 
frikostiga utsagor om deras syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling har varit en förutsättning för hela arbetet. Mycket stort tack!  
 
Till min handledare Bo G Jansson vill jag rikta ett särskilt tack. Bo, med stor 
energi och entusiasm har du tagit dig an min text. Det jag verkligen har uppskattat 
är dina kloka uttalanden om små detaljer som givit uppsatsen ny tyngd och nytt 
utseende. Din tillgänglighet för handledning och svar på funderingar har varit av 
betydande vikt när jag har känt mig osäker och fundersam kring olika akademiska 
aspekter.  
 
Även andra har givit viktiga bidrag till mitt examensarbete och utbildning. Jag vill 
här nämna Alexandra Sundberg, Malin Almgren, Anna Pollack och Malena Darke. 
En fantastisk studiegrupp som har hållit samman sedan första terminen på 
utbildningen. Vi har tillsammans kunnat diskutera skolarbete men även personliga 
frågor. Våra samtal har innehållit allt från skratt till tårar och har berikat min 
utbildning så till den milda grad. Utan er hade jag aldrig klarat detta. Tack!  
 
Till sist vill jag tacka de som betyder allra mest, min familj. Mina föräldrar, Ulrica 
och Lars som genom egna exempel visat att saker är möjliga. Helena, min 
extramamma och vän som stöttat mig genom med och motgång. Er kan jag inte 
nog tacka! Tack också till mormor och morfar som alltid ställer upp och som 
ständigt tror på mig. Det här examensarbetet tillägnas Morfar Hasse!  
 
Smedjebacken, december 2016.  
Amanda Hellqvist  
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1 INLEDNING   
Skönlitteraturens ställning i undervisningssammanhang visar sig idag ha ett 
janusansikte. Om det nu är så att allt fler gymnasielever läser allt mindre 
skönlitteratur i skolan och på fritiden så kan det mycket väl hända att de kommer 
konfronteras med en diger skönlitteraturläsning om de går vidare från gymnasiet 
till akademiska professionsutbildningar av olika slag. I exempelvis läkar-, 
socionom-, ekonom-, präst- och polisutbildningar finns skönlitteraturen 
representerad i litteraturlistorna. Hur kan detta komma sig? En inte allt för djärv 
hypotes är att man genom skönlitteratur kan tillföra en form av unik kunskap och 
beredskap inför den tolkande yrkespraktiken, en kunskap som den traditionella 
faktabaserade kurslitteraturen inte förmår att ge. Möjligheten finns att det inom 
dessa professionsutbildningar har etablerats alternativa värden med skönlitterära 
läserfarenheter, parallellt med det traditionellt omhuldade värdet av distanserade 
läsningar inom litteraturvetenskapen. Vad än motivet är, förefaller det huvudlöst 
att i en sådan kontext skicka gymnasieeleverna vidare till högre utbildning 
hopplöst otränade i skönlitteraturläsning och -tolkning.  
 
Varför skönlitteratur? Det är en fråga som på senare tid ofta har ställts av såväl 
litteraturvetare, filosofer och inte minst svensklärare. Särskilt har skönlitteraturens 
betydelse och plats i skolan länge varit ett ämne för debatt, och åsikterna går ofta 
isär. Flera avhandlingar som berör detta område har under 2000-talet publicerats 
och dessa visar inte sällan på en motsättning mellan vad lärarna vill förmedla till 
eleverna och de senares egna preferenser. Det finns alltså en tydlig skillnad mellan 
olika sätt att se på litteratur och kultur, där elevernas litteratursyn, beläsenhet och 
kulturella orientering ofta avviker från vad deras lärare förväntar sig.  
 
Likaså är uppfattningarna många om hur svensklärares uppdrag ska tolkas. Även 
lärarna själva har olika uppfattningar om litteraturens roll, funktion och relevans i 
dagens skola, liksom om ämnets utformning och karaktär. Svenskämnet är 
dynamiskt och brett och förhållandet mellan ämnets olika delar har alltid 
diskuterats. Vilka inslag ska särskilt betonas? Ska tyngdpunkten läggas på svenska 
som ett litterärt bildningsämne i demokratisk anda eller ett färdighetsämne i läs- 
och skrivutveckling? Kan delarna kombineras eller tar något överhanden?  
 
Det har alltid skett förändringar och förskjutningar i synen på litteratur i skolan 
och såklart på undervisningen därom. Dagens skola liksom samhället i övrigt kan 
knappast beskrivas som kulturellt homogent med tanke på att det i Sverige numera 
är många som har ett annat kulturarv än det västerländska. Det är därför inte längre 
självklart att elever ska läsa verk av de stora svenska författarna, eller att de ska 
omfattas av en nationell fostran, där de företrädesvis ska möta stora svenska 
författare av betydelse. Så vilka böcker och vilken form av skönlitteratur föredrar 
dagens svensklärare att använda i sin undervisning?  
 
I sin yrkesutövning gör lärare dagligen avvägningar över vilka mål undervisningen 
ska sträva mot, vilket innehåll den ska ha och hur den ska genomföras i relation till 
den aktuella elevgruppen och undervisningssituationen. Hur tolkar lärarna sitt 
uppdrag som litteraturförmedlare via dagens ämnesplan? Hur väljer de att arbeta 
med den del som berör skönlitteratur i dagens kursplaner? I den här 
undersökningen ställs frågan på vilken grundval lärare gör dessa val.  
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1.2 Problemformulering 
”Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. /…/ Genom språket kan 
människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av 
olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina 
medmänniskor och sig själv.”1 
 
Läsning av skönlitteratur har en given plats i svenskundervisningen i svenska 
skolans alla nivåer. Den skönlitterära texten ska stimulera elevernas insikt till 
människors olika villkor och identiteter, belysa tid och rum samt ge ingångar till 
andra delar av världen. Eleverna (elever och unga vuxna kommer hädanefter att 
användas synonymt) kan, med hjälp av skönlitteratur, öppna nya dörrar till nya 
världar – möjligheter att upptäcka allt från forna, samtida till framtida världsbilder 
men framförallt möjligheter att träffa nya människor. Människor som lever i olika 
tider och på olika platser som eleverna inte möter eller lär känna i övrig 
undervisning, på fritiden eller hemma. Skönlitterär läsning samt mötet med nya 
och främmande, om än fiktiva, människor kan därmed ge unga vuxna nya 
perspektiv som bidrar till en vidgad världsåskådning och en uppfattning om att det 
inte endast finns en sanning i världen.  
 
Mitt val av undersökningsområde grundar sig i mitt första examensarbete, en 
litteraturstudie med avsikt att undersöka vad aktuell forskning säger om hur 
skönlitteratur kan främja unga vuxnas utveckling. Tanken är att här göra en 
fördjupning och precisering av mitt redan genomförda arbete som grundade sig i 
verksamma svensklärares och forskares syn på skönlitteraturens betydelse för unga 
vuxnas inlevelseförmåga och medvetenhet om omvärlden. Detta gjorde mig 
intresserad av hur mina blivande kollegor, verksamma svensklärare i dagens 
gymnasieskola ser på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling.  
 
Idag står skönlitteraturen inför stora utmaningar, den allra största är att just 
läsningen av skönlitteratur utmanas av andra medier. Detta beskrivs i en 
debattartikel författad av Christer Nylander. Vi är, säger Nylander, mitt uppe i ett 
spännande teknikskifte som förändrar sociala mönster och beteenden – en del av 
dessa förändringar är bra för läsningen medan andra har en mer problematisk 
karaktär. En ökad fragmentisering blir alltmer synlig och det lättsmälta växer. 
Tiden till längre textavsnitt finns inte längre. Detta är alarmerande eftersom 
forskning tydligt visar att skönlitterär läsning förbättrar både språket och 
skolresultaten. Dessutom blir man bättre rustad att möta omvärldens alla 
utmaningar – vilket i en tid av globalisering och förändring är en viktig förmåga.2  
 
Inriktningen i studien, som har sin grund i det sociokulturella traditionen, är att 
bidra med insikt i hur verksamma svensklärare ser på skönlitteraturens betydelse 
för kunskapsutveckling hos unga vuxna. Detta bidrar till insikt i hur skönlitteratur 
kan användas som ett kunskapsinstrument i dagens svenskundervisning. Mitt 
huvudärende ligger i svensklärares syn på skönlitteraturens sakinnehåll, alltså 

                                                 
1 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, (Gy 11) 
(2011), Stockholm: Skolverket, s. 160.  
2 Christer Nylander, "Skönlitteratur är viktigare än sms" i Aftonbladet 11 februari 2010. 
 



 

4 
 

innehållet i litterära och fiktiva berättelser och vilken kunskap och medvetenhet 
om omvärlden unga vuxna kan få och hur de kan utveckla sina analyserande och 
reflekterande färdigheter via verksamma svensklärares undervisning i 
skönlitteratur.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med studien är att, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, med sex 
djupintervjuer kartlägga verksamma svensklärares syn på skönlitteraturens 
betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling. Med termen kunskapsutveckling 
menar jag utveckling av förståelse av omvärlden samt utvecklande av analys- och 
reflektionsförmåga gällande den egna individen och dess plats i samhället.   
 
 
1.4 Frågeställningar 

• Vilken form av skönlitteratur väljer de intervjuade lärarna att använda i sin 
svenskundervisning och varför?  

• På vilket sätt kan skönlitteraturens sakinnehåll bidra till att utveckla unga 
vuxnas analyserande och reflekterande färdigheter?  

• Vad har de intervjuade lärarna för uppfattning om skönlitteraturen som ett 
kunskapsutvecklande och kunskapshöjande instrument?  

 
 
1.5 Bakgrund  
Nedan följer en genomgång av begreppet skönlitteratur, ett svenskämne som kan 
delas in i tre delar samt genomgång av skönlitteraturens roll i aktuell kursplan för 
ämnet svenska. 
 
1.5.1 Begreppet skönlitteratur  
För att komma in i ämnet rörande skönlitteratur som undervisnings- och 
kunskapsinstrument vill jag först säga några ord om begreppet skönlitteratur per 
se. Hur begreppet definieras samt hur det skiljer sig från andra texttyper.   
 
I Nationalencyklopedin definieras skönlitteratur som ”en benämning på poesi, 
dramatik, prosa, essäistik, epik med mera.” Skönlitteratur kan utifrån ovanstående 
definition sägas vara motsatsen till facklitteratur. Det är en litteratur som är 
”skriven med konstnärliga ambitioner och inte enbart är avsedd att ge en 
faktabetonad verklighetsbeskrivning.”3  
 
Skönlitteratur är således en term, ett samlingsnamn för en viss typ av böcker. 
Innehållet i böckerna kan vara en fingerad historia men behöver för den sakens 
skull inte vara osant. Formen i skönlitteratur är oftast prosa. 
 
Lennart Hellspong och Per Ledin beskriver begreppen bruksprosa och 
skönlitteratur utifrån att människan är en social varelse och att hon har utvecklat 
många former för samarbete och kommunikation. Genom dessa har hon fått olika 
relationer till sin omvärld. Här skiljer dock författarna på två grundläggande 

                                                 
3 Nationalencyklopedin. 28, 2003, Malmö: NE Nationalencyklopedin, 2004, sökord – 
skönlitteratur.   
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hållningar – arbetet och leken. Arbetet är vad vi måste göra för att överleva, medan 
leken är motsatsen – vad vi vill göra för att det ger oss lust. I konsten har leken fått 
en fortsättning, i form av ett fritt skapande som är sitt eget värde och avböjer 
kravet på påvisbar nytta. Båda de här hållningarna kan också yttra sig i språkligt i 
skrift och resultera i olika slags texter. Mot arbetet svarar en litteratur som vi kan 
kalla för praktisk i sin vidaste mening och mot konsten ett estetiskt skrivande med 
en stark strävan efter en uttrycksfull form.4 
 
Det finns flera beteckningar på den litteraturform som är nyttobetonad. En utgår 
från den sakliga inriktning som kännetecknar många av de olika texterna – en lag, 
en ordbok eller en monteringsanvisning. Det är det som kallas sakprosa. En annan 
tar istället fasta på den praktiska användningen – det är det som kallas bruksprosa. 
Ett bra samlingsnamn för allt annat är det som kallas skönlitteratur. Det lyfter fram 
det estetiska: viljan till skönhet. Skönlitteratur kan användas synonymt med 
fiktionslitteratur. Det markerar att innehållet gärna och oftast är uppdiktat. 
Ytterligare en beteckning är konstprosa. Den är stilistiskt grundad och lyfter fram 
det personliga och det subjektiva i en framställning. Till konstprosan hör både 
skönlitterära genrer som romanen och novellen och subjektiva bruksprosagenrer 
som essän, biografin och reseskildringen.5 
 
De två textfamiljerna, bruksprosan och skönlitteraturen, har varsin huvudfunktion 
som ett typiskt kännetecken. Den kontrasten samspelar för det mesta med en 
skillnad också i framställningssättet, i hur texten möter sitt ämne. Mot det 
praktiska hos bruksprosan svarar en sakligt inriktad framställning. Den vänder sig 
till oss i vår strävan att aktivt kontrollera vår värld. Mot den estetiska funktionen 
hos skönlitteraturen svarar däremot en framställning som vill skänka upplevelser. 
Den söker återskapa tillvaron som den framträder oss i sin sinnliga påtaglighet 
eller omforma den med fantasins hjälp. Kort beskrivet vill en brukstext typiskt 
omtala den verklighet som den syftar på, medan en skönlitterär text snarare 
försöker gestalta den. Den skönlitterära texten vill ge läsarna en påtaglig närvaro 
för sinnena och känslan.6  
 
Textfamiljernas funktion är således också olika. Bruksprosan har en informativ 
funktion och kan berätta något nytt, lära ut något gammalt, informera från 
nyhetsnotiser och upplysningsblad, presentera resultat från forskningsrapporter 
eller information och anvisningar från handböcker. Hit hör det instruktiva, som är 
så viktigt inom många verksamheter, från stadsförvaltningens stadgar och 
förordningar till varuproduktionens bruksanvisningar och skötselråd. Hit hör även 
den övertalande funktionen i reklamens och propagandans texter och alla de inlägg 
vi möter i tidningars debattavdelningar och insändarspalter. Hos skönlitteraturen 
finns en helt annan funktion än att tjäna ett yttre ändamål, nämligen att locka 
läsaren att gå in i en diktad värld. Den skönlitterära texten vill förmedla en 
upplevelse. Det är en fråga om en estetisk funktion. Det kan röra sig om en 
skönhetsupplevelse, som när vi möter en komposition eller ett språk som slår an på 
oss. Men det kan också gälla att engagera fantasin. Då vidgar texten vår livskänsla 

                                                 
4 Lennart Hellspong & Per Ledin (1997), Vägar genom texten – Handbok i brukstextsanalys, 
Malmö: Studentlitteratur, s. 14.  
5 Hellspong & Ledin (1997), s. 14. 
6 Hellspong & Ledin (1997), s. 17. 



 

6 
 

genom att flytta oss i tanken till en annan värld än den vi annars har framför våra 
ögon.7 
 
I kommande undersökning är det dock viktigt att påpeka att en massiv precisering 
av begreppet skönlitteratur har gjorts. Skönlitteratur har ett oerhört spann av 
definitioner, vilket inte minst uppenbarar sig i dagens läroplan. Skönlitteratur kan 
innefatta allt från romaner, dikter, essäer och noveller till dokumentärer, film och 
dator. En omfattande undersökning av begreppet skönlitteratur är ej möjlig att 
genomföra under den tidsperiod som står mig till förfogande och därför använder 
jag mig av en stipulativ definiering. Med termen skönlitteratur menar jag i denna 
uppsats: en litterär och fiktiv berättelse i form av tryckt bok eller i form av talbok.  
 
Samma sak gäller för begreppet kunskapsutveckling. Fokus kommer att ligga på 
skönlitteraturens innehåll – alltså vilken kunskap unga vuxna kan få av romanens 
sakinnehåll. Källa till självinsikt, förståelse av andra människors villkor och 
erfarenheter samt tankar och föreställningsvärldar är centrala teman – således vad 
sakinnehållet i skönlitteratur spelar för roll i unga vuxnas utvecklande av analys- 
och reflektionsförmåga. Detta kommer i förlängningen kopplas till begreppen 
inlevelseförmåga och medvetenhet om omvärlden.  
 
1.5.2 ”Tre ämnen” – svenskämnet är inte enhetligt  
I dagens skola existerar ett svenskämne som inte är enhetligt, nedan kommer det 
presenteras hur ett svenskämne kan bestå av tre olika ämneskonstruktioner. Alla 
tre delar är viktiga att ta del av men i min undersökning är det tanken om det tredje 
ämnet, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, som ligger till grund för 
kommande resultat och slutsatser. Med dess fokus på litteratur och hur den kan 
öka elevers historiska kunskap men framförallt hur ämnet lägger tonvikt vid 
centrala existentiella grundfrågor som utvecklar unga vuxnas analys- och 
reflektionsförmåga om både omvärlden och sig själva som gör det till en naturlig 
ingång i mitt undersökningsområde. En vidare beskrivning av dessa tre 
ämneskonstruktioner presenteras nedan.  
  
Många försök har gjorts för att identifiera svenskämnet. Sådana definitioner får ses 
som ämneskonstruktioner och inte som det innehåll som ämnet i praktiken har. 
Lars-Göran Malmgren presenterar ett svenskämne som innehar tre olika 
infallsvinklar och påvisar därmed olika motsättningar och uppfattningar som finns 
inom ämnets ramar.8  
 
Malmgrens tre olika svenskämneskonstruktioner kan sammanfattas i följande 
punkter:  
 

• Svenska som ett färdighetsämne där den formella färdighetsträningen 
dominerar och litteraturläsningen spelar mindre roll.  

• Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne, där kulturarvet utgör 
ämnets huvudsakliga innehåll. Litteraturen består av ett urval av 

                                                 
7 Hellspong & Ledin (1997), s. 16f.  
8 Lars-Göran Malmgren (1996), Svenskundervisning i grundskolan, Malmö: Studentlitteratur, s. 
86ff. 
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kanontexter och litteraturläsningen betraktas som både 
personlighetsutvecklande och bildande.  

• Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne där arbetssättet är 
funktionellt och bygger på kommunikation. Litteraturläsningen spelar en 
viktig roll för att utveckla elevernas historiska förståelse och i 
undervisningen behandlas centrala existentiella frågor.9  

 
Undervisningen i Malmgrens första svenskämne bygger på en formalisering av 
språkliga färdigheter. Eleverna antas utveckla sitt språk genom att språkliga 
delfärdigheter övas i isolerade moment, som upprepas. I denna konstruktion är 
svenskämnet främst ett språkämne, som ska vara eleverna till praktisk nytta. 
Litteraturläsningens del är liten och kan snarare ses som en övning i läsfärdighet 
och läshastighet. Överhuvudtaget finns det inget sammanhängande innehåll i 
ämnet, som främst definierar sig genom den språkliga nytta som eleverna kan ha 
av det. Detta innebär att undervisningen kan tendera att bli fri från värderingar då 
det gäller humanistiska grundfrågor.10 
 
Den andra svenskämneskonstruktionen har däremot ett bestämt ämnesinnehåll. I 
centrum står förmedlingen av en kultur som anses omistlig, ett litterärt kulturarv 
som alla bör känna till för att få en gemensam kulturell referensram. Kulturarvet 
omfattar ett urval av litterära verk och författare, en kanon, som av 
litteraturhistoriker bestämts och benämns som mest värdefulla. Läsning av klassisk 
litteratur anses också vara personlighetsutvecklande. Grammatik och språkhistoria 
läses som självständiga moment. Bildningsämnet svenska speglar därmed den 
akademiska uppdelningen av nordiska språk och litteraturvetenskap på olika 
institutioner.11 
 
Den tredje ämneskonstruktionen skiljer sig från de tidigare genom att utgå från den 
aktuella elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. Det avgränsar sig mot 
färdighetsämnet genom att utvecklingen av elevernas språk ska inordnas i ett 
sammanhängande kunskapssökande arbete. Innehållet är viktigt och elevernas 
intresse för och nyfikenhet på omvärlden är en förutsättning för både språk- och 
kunskapsutveckling. Deras språkliga produktion ska ingå i äkta kommunikativa 
sammanhang. Ett mål inom ämnet är att utveckla elevernas sociala och historiska 
förståelse av centrala mänskliga frågor. Läsning av skönlitteratur får här betydelse 
inom denna ämneskonstruktion, eftersom skönlitteratur i olika former gestaltar 
olika mänskliga erfarenheter och kan därmed bidra till utvecklande av analys- och 
reflektionsförmåga hos unga vuxna. Läsning av skönlitteratur innebär också att de 
får en uppfattning om omvärlden och vilken eller vilka positioner den egna 
individen har i samhället.12 
 
1.5.3 Skönlitteratur i dagens kursplan  
Läroplanen för gymnasieskolan betonar att en del av svenskundervisningens syfte 
är att eleverna ska utveckla sin förmåga att läsa och arbeta med texter, varav vissa 
ska vara skönlitterära. Eftersom läroplanen explicit anger genren skönlitteratur 

                                                 
9 Malmgren (1996), s. 94ff.  
10 Malmgren (1996), s. 87. 
11 Malmgren (1996), s. 89. 
12 Malmgren (1996), s. 89. 
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som en del av svenskundervisningens syfte blir det i den här undersökningen 
relevant att presentera vad läroplanen egentligen uttrycker i sina formuleringar 
angående skönlitterär läsning. Läroplanen behandlar vad eleverna ska uppnå för 
kunskapskrav utifrån skönlitteraturläsning samt vilken form av 
kunskapsutveckling de ska genomgåunder ett undervisningsmoment som 
behandlar den skönlitterära läsningen. 
 
Utifrån svenskämnets syfte ska eleverna ges möjlighet att i skönlitteraturen se 
såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska 
också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda skönlitteratur (men även 
andra texter) som källa till självinsikt och förståelse av andra människors 
erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. I undervisningen ska 
eleverna få möta olika typer av skönlitteratur samt få sätta innehållet i relation till 
egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.13    
 

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 
följande: Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära 
verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 
Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika 
tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna 
texter med utgångspunkt i det lästa.14 

 
I kursen svenska 1 ska skönlitteratur behandlas så till vida att eleverna ska läsa 
skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. 
Dessutom ska eleverna uppmärksamma centrala motiv, berättarteknik och vanliga 
stildrag i fiktivt berättande.15 Detta sammanfattas med hjälp av kunskapskraven, 
här utifrån betyget E:  
 

Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 
internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven 
översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge 
exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse 
och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.16   

 
I kursen svenska 2 är skönlitteratur en bärande grundsten i det centrala innehållet. 
Skönlitteraturen ska behandla både svenska och utländska författare, såväl 
kvinnliga som manliga, från olika tider och epoker. Utöver detta ska relationen 
mellan skönlitteratur och samhällsutveckling behandlas. Det vill säga hur 
skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och 
hur skönlitteraturen har påverkat samhällsutvecklingen.17 För att nå betyget E i 
kursen svenska 2, ska följande, gällande skönlitteratur visas:  
 

Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära 
verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 

                                                 
13Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, (Gy 11) 
(2011), Stockholm: Skolverket, s. 160. 
14 Gy11 (2011), s. 161. 
15 Gy11 (2011), s. 162. 
16 Gy11 (2011), s. 163. 
17 Gy11 (2011), s. 169. 
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litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar 
översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.18   
 

I kursen svenska 3 är skönlitteratur en stor del av det centrala innehållet om än 
något mer specificerat än det som presenterats i ovanstående kurser. 
Undervisningen ska behandla skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som 
män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik.19 För att nå betyget E i kursen, 
gällande skönlitteratur, ska eleven uppfylla följande:  
 

Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre 
eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet 
litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning 
genom belägg från texterna.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Gy11 (2011), s. 170. 
19 Gy11 (2011), s. 176. 
20 Gy11 (2011), s. 177. 
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
Ett led i min studie är att knyta an min undersökning till ett teoretiskt ramverk, en 
uttalad filosofi som stödjer mitt resonemang kring hur svenskämnets skönlitterära 
läsning kan bidra till unga vuxnas kunskapsutveckling. Hur skönlitteraturläsning 
kan vara en källa till ökad medvetenhet om omvärlden, en möjlighet att utveckla 
analys- och reflektionsförmåga hos unga vuxna samt att de med hjälp av 
skönlitteratur kan utveckla den egna individen och dess plats i samhället. För att 
göra detta kommer jag nedan att presentera det sociokulturella perspektivet.   
 
Detta perspektiv har sitt ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om 
utveckling, lärande och språk. Hans huvudtes bygger på människors utveckling 
både ur ett biologiskt och sociokulturellt perspektiv, och han vill utröna hur dessa 
båda dimensioner av människan samverkar.21  
 
Min teoretiska utgångspunkt bygger på det Roger Säljö beskriver, utifrån 
sociokulturella termer, som lärandets gåta – hur formas och lär människan av 
språk, teknik och kultur? Lösningen på denna gåta är att människan utvecklar och 
bevarar en del kunskaper och insikter i huvudet och i kroppen, och andra delar 
förlägger hon i alltmer sofistikerade redskap utanför oss själva. Som en följd av 
denna rastlösa utveckling ändrar sig hela tiden människans sätt att lära och tänka. 
Således är människan inom den sociokulturella traditionen ständigt under 
utveckling, hon har alltid möjlighet att ta till sig och bruka kunskaper i olika 
situationer. Lärande och utveckling är på sätt och vis människans naturliga 
tillstånd.22  
 
Det mest framträdande uttrycket inom det sociokulturella perspektivet är den 
närmaste proximala utvecklingszonen. Principen om den närmaste proximala 
utvecklingszonen hänger samman med traditionens sätt att se på lärande och 
utveckling som ständigt pågående processer. Det innebär således att när 
människor, eller elever, väl behärskar en färdighet eller ett begrepp, så är de 
mycket nära att också behärska något nytt. Nya kunskaper och färdigheter är så att 
säga ständigt inom räckhåll.23 Alla situationer är möjligheter för människor att 
erövra nya kunskaper. Således är skönlitteraturläsning också det. Det är en 
möjlighet för unga vuxna att via läsning av skönlitteratur genomgå en 
kunskapsutveckling och den närmaste proximala utvecklingszonen gör det möjligt 
för unga vuxna att genomgå nämnda kunskapsutveckling – med tidigare 
erfarenheter om socialt samspel och hur samhället är uppbyggt kan 
skönlitteraturläsning addera kunskaper. Kunskaper som gör det möjligt för eleven 
att reflektera om samhället och sig själv på ett annat sätt. Skönlitteratur kan bidra 
med alternativ.  
 
Utvecklingszonen är den zon där människor är känsliga för instruktioner och 
förklaringar. Det är här som läraren kan vägleda en lärande in i hur man använder 

                                                 
21 Roger Säljö (2014), Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv, Lund: Studentlitteratur, 
s. 25ff & Roger Säljö, ”Den lärande människan – teoretiska traditioner” i Ulf P. Lundgren, Roger 
Säljö, Caroline Liberg (red.) (2012), Lärande skola bildning – Grundbok för lärare, Stockholm: 
Natur & Kultur, s. 185. 
22 Säljö (2014), s. 35.   
23 Säljö (2012), s. 193 & Säljö (2014), s. 75f.  
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ett kulturellt redskap.24 Låt oss säga att en elev har en svart eller vit uppfattning 
om omvärlden, allting är antingen svart eller vitt i elevens värld. Men eleven har 
under de senaste lektionerna fått ta del av skönlitteratur som kan bidra med olika 
gråa nyanser i elevens värld och har då fått insikt i hur nyanserad omvärlden 
egentligen kan vara. När denna insikt har infunnit sig via skönlitteratur som ett 
kulturellt redskap, så befinner sig eleven i en position där hen är nära att få en 
tydligare insikt i att världen inte endast är svart, vit eller grå utan mångfacetterad 
och färgstark. Med stöd från en mer kompetent person, kan den oinvigde göras 
uppmärksam på att skönlitterär läsning kan vara ett redskap för att förstå 
samhällsutveckling och framförallt vilken position den egna individen har och kan 
inta i en värld präglad av färg.  
 
Inledningsvis är således den lärande beroende av stöd av den som är mer kunnig. 
Den senare ställer frågor som fäster uppmärksamheten på det som är viktigt att 
tänka på. På så sätt leder den mer kunnige, i det här fallet läraren, den lärande 
vidare. Inom det sociokulturella perspektivet talar man då om att detta stöd som att 
den kunnige bygger en ställning där den lärande kan ta sig vidare i sitt arbete. Den 
engelska termen för hur kommunikationen ser ut i sådana pedagogiska situationer 
är scaffolding. Inledningsvis ger den kunnige mycket stöd, men efterhand kan 
stödet avta för att så småningom helt upphöra då den lärande behärskar färdigheten 
i fråga. Resultatet av en sådan process visar en viktig princip för hur man i ett 
sociokulturellt perspektiv ser på samspel och lärande: Det som man inledningsvis 
behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av, kan man så småningom 
genomföra på egen hand. Genom scaffolding inom ramen för utvecklingszonen 
kan man bruka och utveckla kunskaper som den andre lärande personen besitter.25 
 
För att applicera det sociokulturella tänkandet med dess scaffolding på 
skönlitteraturläsning och unga vuxnas kunskapsutveckling måste vi måla upp ett 
möjligt scenario i skolans värld. Elever som är ovana att läsa böcker i allmänhet 
och skönlitteratur i synnerhet kan ha svårt att ta till sig innehållet i böcker och kan 
inte se hur en skönlitterär bok ska ge dem några nya kunskaper överhuvudtaget. 
Men genom att de i skolan får ta den av skönlitterära böcker via 
svenskundervisning, kan den mer kunniga personen – svenskläraren – bidra med 
sina insikter i vilken typ av skönlitteratur som är bäst lämpad för eleven i ett visst 
skede av dennes utbildning, läraren kan tillhandahålla frågor som rör boken som 
eleven får svara på och därmed reflektera över det lästa innehållet och läraren kan 
föra samtal, diskussioner samt hålla seminarier där eleven enskilt eller i en grupp 
med kamrater får diskutera innehållet i den skönlitteratur de läser. På så sätt kan 
läraren, den kunnige, få eleverna att fästa uppmärksamheten på det som är viktigt 
att tänka på när man läser en viss skönlitterär bok. Frågor om tema, motiv och 
intrig kan vara av intresse, vilket budskap boken har, om eleverna kan koppla 
händelser i boken till dagens samhälle och hur innehållet kan påverka och kanske 
förändra eleverna själva är alla av intresse. En gedigen ställning kan behövas till 
en början runt eleverna, så att de får in vana och rutin för hur man kan använda 
sakinnehållet i skönlitteratur för att utveckla sig själva. Med tiden, efter övning 
och fler lästa böcker kan eleven bli mer självständig och föra egna resonemang och 

                                                 
24 Säljö (2012), s. 194 & Säljö (2014), s. 80ff.  
25 Säljö (2012), s. 194 & Säljö (2014), s. 105ff.  
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göra analyser av det lästa på egen hand. Vilket i förlängningen ger ett högre betyg 
i skolans värld.  
 
Dock är det här viktigt att påpeka en parentes. Den innebär att den kunnige inte 
kan överta hela arbetet för att lösa ett problem. Den lärande måste själv ställas 
inför och förstå utmaningen, och ta sig vidare. Om den kunnige gör för mycket av 
jobbet uppstår en situation som innebär att läraren i praktiken gör hela det arbete 
som krävs för ett problem och eleven blir en tämligen passiv åskådare. I 
pedagogens professionella kompetens måste det därför ingå en känslighet för hur 
elevens utvecklingszon ser ut i relation till ett visst begrepp eller en viss färdighet, 
och därifrån måste man leda vidare på ett sådant sätt att eleven succesivt får ett allt 
större ansvar för hur aktiviteten fortskrider.26 Således måste varje svensklärare 
vara uppmärksam på den enskilde eleven och till och med hela klassen i vilken 
form av skönlitteratur som eleverna bäst kan ta till sig och därefter lotsa dem med 
eventuellt ledande diskussionsfrågor som kräver eftertanke om det lästa. Ett 
angenämt sätt att leda eleverna vidare kan tänkas vara att låta dem i 
gruppkonstellationer ta del av sina kamraters tankar om det lästa och låta dem inse 
att det finns flera olika tolkningar av samma sak. Viktigt är också att svenskläraren 
är medveten om och beaktar de tre didaktiska frågorna – vad, hur och varför – 
inför varje arbetsområde som behandlar skönlitteratur och hur den kan bidra till 
unga vuxnas kunskapsutveckling.  
 
Vygotskijs tankar om lärande och kunskapsutveckling inom det sociokulturella 
fältet, som Säljö presenterar, är relativt enkla att applicera på mitt valda 
undersökningsområde som ovan presenteras. Jag stödjer min position i linje med 
det sociokulturella perspektivet i kombination med svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne. Förhoppningen är att undersökningens resultat visar 
delar som överensstämmer med min teoretiska utgångspunkt men det vore lika 
intressant om resultatet motsade sig den. Men innan vi kommer fram till den delen 
kommer jag härnäst att presentera relevant forskning kring skönlitteraturläsning i 
skolan och hur forskare har angripit frågan om hur skönlitteratur kan vara 
kunskapshöjande och framförallt vilket värde skönlitteratur har i dagens samhälle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Säljö (2012), s. 194 & Säljö (2014), s. 206f. 
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3 TIDIGARE FORSKNING  
I det här avsnittet redogörs olika framstående forskares syn på svenskämnet och 
skönlitteraturläsning. Inledningsvis presenteras att olika svensklärare har olika syn 
på skönlitteraturläsning samt kommentarer till den aktuella kursplanen. 
Fortsättningsvis presenteras forskning om betydelsen av ett möte mellan läraren, 
litteraturen och eleven samt vikten av en sanningshalt i skönlitteraturen och vilket 
värde skönlitteraturen har idag. Avslutningsvis presenteras vilka 
tolkningsgemenskaper lärare bör välja för att skönlitteraturläsning effektivt ska 
kunna användas som ett kunskapshöjande instrument.  
 
3.1 Svensklärares olika syn på skönlitterär läsning  
Gunilla Molloy presenterar en bild som visar att skälen till att läsa litteratur i 
skolan har varierat. Sättet att läsa skönlitteraturen har också varierat. Detta, menar 
Molloy, har bidragit till att ge eleverna olika bilder av vad skönlitteratur är och hur 
man läser den.27 Mollys tankar rörande den didaktiska frågan varför är av vikt för 
min undersökning då hennes tankar och reflektioner om skälen till 
skönlitteraturläsning lägger grunden för hela min studie. Om svensklärare väljer en 
typ av skönlitteratur i sin undervisning framför något annat får det konsekvenser 
för vilken kunskapsutveckling eleverna kan genomföra. Har våra personliga 
uppfattning om skönlitteratur en påverkan på unga vuxnas kunskapsutveckling?  
 
Molloy menar att skolan har medverkat till att skapa och förmedla normer kring 
läsning av skönlitteratur och attityder till den. Undervisningen har befordrat vissa 
lässätt samt undvikit eller motarbetat andra. Den har genom valet av litteratur och 
därmed ett bestämt innehåll givit eleverna en bild av historien och samhället – vad 
som är viktigt och vad som inte är det, och vid olika val av litteratur är det olika 
bilder som har förmedlats.28  
 
En av de normer som skolan medverkat till att skapa är uppdelning av litteratur i 
”högt” och ”lågt”, ”god litteratur” och ”populärlitteratur” samt ”kulturarv” och 
”tidsfördriv”. Detta har bidragit till en konflikt mellan skolans intressen och synen 
på populärkultur då det gällt uppfattningar om skönlitteratur. Konflikten bygger på 
värdeomdömen om vad ”god” litteratur är och vad som anses vara ”god” litteratur 
växlar under olika tider, eftersom uppfattningen bygger på värdeomdömen och 
människor tenderar att byta uppfattningar. Lärare kan således ha tydliga 
uppfattningar om vad för slags skönlitteratur som bör läsas i skolan. När dessa 
uppfattningar kommer fram är det vanligtvis kring skiljelinjen ”god litteratur” och 
”populärlitteratur”. Olika lärare har olika skäl till varför denna uppdelning bör 
bibehållas. Vad som kan framskymta i argumentationen är att den litteratur som 
ingår i ”kulturarvet” har ett värde i sig och ger eleverna mer i deras utveckling. I 
detta pekar Molloy på en viktig poäng: just att värderingar tenderar att förändras. 
Detta leder således till funderingar kring vilken sorts skönlitteratur – 
”populärlitteratur” eller ”god litteratur” som är bäst lämpad för unga vuxna att läsa 
om de ska utvecklas kunskapsmässigt.29 
 
                                                 
27 Gunilla Molloy, Läraren Litteraturen Eleven – En studie om läsning av skönlitteratur på 
högstadiet (2002), Stockholm: Lärarhögskolan, 2002, s. 25. 
28 Molloy (2002), s. 25. 
29 Molloy (2002), s. 25f. 
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Molloys avsikt med ovanstående är att visa hur värderingar kring skönlitteratur, 
och därmed grunden för de argumenten till varför man bör läsa och inte bör läsa 
viss skönlitteratur i skolan, är konstruktioner. De är skapade av människor med 
olika värderingar över tid. När lärare söker argument för sina skäl att undervisa om 
den litteratur de valt, hänvisar de ofta till sin egen skolundervisning, till den 
akademiska utbildningen de fått eller till gällande kursplaner i svenska.30 
 
3.2 Kommentarer till dagens kursplaner  
Maria Ulfgard har genomfört en studie som hon tar sin utgångspunkt i att 
undersöka utbildningen av blivande svensklärare med avseende på 
litteraturundervisning i skolan. Undersökningen är genomförd med 
litteraturundervisning som fokus i såväl grundskolan som gymnasieskolan.31 Två 
bärande punkter i Ulfgards studie berör lärares förhållande till styrdokument och 
att det finns skillnader i hur lärare på olika gymnasieprogram förhåller sig till 
svenska som ett erfarenhetsämne. Hur de intervjuade lärarna i min studie förhåller 
sig till aktuella styrdokument är avgörande för litteraturläsningen i stort och det 
finns ett intresse i att ta reda på om lärare vid olika program väljer att förhålla sig 
till ämnet svenska och skönlitteraturläsning och vad det för konsekvenser för 
elevernas kunskapsutveckling.  
 
Ulfgard har i sitt arbete använt sig av flertalet forskningsstudier inom området som 
berör den samtida litteraturläsningens motiv och legitimeringar. Intresset ligger 
inte i att utforska det vidgade textbegreppet, multimodala textformer eller literacy 
ur ett generellt perspektiv utan i de styrdokument som skolan har att följa. Ulfgard 
beskriver de kursplaner som gällde fram till år 2011 för både grundskola och 
gymnasium som otydliga och vaga. Det sakandes en precisering i 
undervisningsstoffet. Detta förhållande anses fortfarande gälla i dagens läroplaner, 
om än i något mindre omfattning. Litteraturundervisningens syften har tolkats och 
kan fortfarande tolkas på olika sätt. Lärare uppfattar denna obestämdhet som både 
en frihet och som en svårighet – forskare ser här en intressant komplexitet och 
finner det betydelsefullt att undersöka hur enskilda lärare hanterar det tomrum som 
uppstår mellan kursplanen och den egna undervisningen där syftet måste 
förtydligas och val av stoff och metod ständigt måste göras.32  
 
Ulfgard presenterar slutsatser som visar att lärare vid olika gymnasieprogram har 
olika mål och syften. Svensklärare utformade sin undervisning i svenska helt olika 
beroende på vilken gymnasielinje de undervisade på. Ju mer teoretisk en 
gymnasielinje var, desto mer var svenskämnet ett litterärt bildningsämne. Dock 
finns det bevis för att svenska som litterärt bildningsämne i stor utsträckning även 
förekommer på mer praktiskt inriktade gymnasieprogram. Det som är mest 
påtagligt i Ulfgards studie är att litteraturläsning och kunskap om litteratur ses som 
viktiga delar av litteraturundervisningen, men nämns inte i första hand som de 
mest prioriterade syftena. För svenskämnet som helhet står kommunikation och 
språkfärdighet som övergripande mål. I detta blir det tydligt att lärarnas 
litteraturundervisning och elevernas litteraturläsning hämmas av dagens 

                                                 
30 Molloy (2002), s. 26. 
31 Maria Ulfgard, Lära Lärare Läsa – om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i 
skolan (2015), Göteborg: Makadam, s. 15.  
32 Ulfgard (2015), s. 13f. 
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undervisningstradition i svenska språket. Svenskämnets mål och syften gäller 
enligt skolans styrdokument både litteraturen och språket, och lärare har i uppgift 
att förhålla sig till båda delarna. Dock finns det studier som påvisar att lärare 
inriktar sig mer på den ena delen av svenskämnet – här får oftast litteraturen 
hamna i andra rummet. Språkutvecklingen är den främsta drivkraften jämte 
utvecklingen av kommunikationsförmågan – dock finns det ytterligare mål som är 
av vikt. Ett av dem är att kunna erbjuda eleverna lustfylld läsning.33 
 
3.3 Mötet mellan läraren, litteraturen och eleven  
Molloy beskriver utförligt vad som händer i mötet mellan läraren, litteraturen och 
eleven, mer specificerat hur eleven uppfattar lärarens avsikter med 
litteraturläsningen i skolan. Studien är genomförd under tre år med fokus på 
grundskolans senare årskurser, dock finns det viktiga komponenter i Molloys 
resultat, bland annat olika hur olika undervisningsstrategier kopplade till ett 
sociokulturell lärande kan bidra till kunskapsutveckling via skönlitteraturläsning.34  
 
Molloy menar att lärares olika ämnesstrategier påverkar elevernas möjligheter att 
leva sig in i texten och dess sociala världar. I detta har författaren observerat att 
undervisningsstrategier, där läraren ger eleverna frågor som skall ge information 
om texten, riskerar att göra elevernas läsning mer efferent än estetisk. 
Undervisningen som bygger på läsning av skönlitteratur bör innebära att eleverna 
ska lära sig något av litteraturen genom att känna igen sig själva och sina liv i 
texten. Vid noggranna val av skönlitteratur hos lärarna samt 
undervisningsstrategier som bygger på att eleverna inte endast ska lära sig om 
skönlitteratur utan även av den så kan vägen till kunskap för eleverna om jaget och 
omvärlden gå genom litteraturen.35 
 
Molloy är väldigt fokuserad på lärarens roll när unga vuxna ska utveckla sin 
kunskap via skönlitterär läsning. En första förutsättning för en lyckad undervisning 
är att läsaren (eleven) utifrån sina allmänna och litterära repertoarer inte ska avvisa 
texten, är att han/hon på något sätt finner sig själv och sina frågor i den. För 
läraren blir således ett första steg att se vilka frågor unga vuxna för med sig till 
skolan. Eleverna kommer till skolan med en rad uppfattningar, problem, 
oroligheter och attityder som i många fall måste utvecklas och förstås – här kan 
skönlitteraturen bli en väg in i en djupare förståelse av sig själv och världen. Och i 
detta samspel, påpekar Molloy, att gemensamma livsfrågor kan bearbetas via 
läsning och motverka olika etablerade stereotyper som till exempel olika 
könsroller.36 
 
Läsning av skönlitteratur kan väcka de frågeställningar som eleverna bär på och då 
måste läraren finnas tillgänglig för diskussion och dialog. Genom 
gruppdiskussioner efter skönlitterär läsning, menar Molloy att man kan synliggöra 
elevers mer eller mindre dolda värderingar, som är ett bra diskussionsämne för 
ökad medvetenhet om omvärlden, samt synliggöra för eleverna hur skönlitterär 
läsning är en social aktivitet. På så sätt finns det ett ”ämne” som eleverna äger och 

                                                 
33 Ulfgard (2015), s. 126ff.  
34 Molloy (2002), s. 14f. 
35 Molloy (2002), s. 313f. 
36 Molloy (2002), s. 314f. 
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det finns en text som lyfter fram detta ämne. I gruppdiskussioner finns möjligheter 
för olika allmänna repertoarer att brytas mot varandra när eleverna får lyssna till 
andra åsikter än sina egna. Eleverna får då möta sig själva i kontrast till texten men 
de får även möta sig själva i kontrast till kamraterna och utveckla en analyserad 
förståelse om omvärlden. Eleverna utvecklar på detta sätt sitt tänkande och inser 
att tankar och ståndpunkter alltid kan utvecklas och förnyas.37 
 
Birgitta Bommarco har genomfört en studie som har sin grund i att arbetet med 
skönlitteratur är en social, identitets- och kulturskapande aktivitet, där läsande, 
skrivande och samtal kan ses som uttryck för reflektion, självreflektion, 
erfarenhetsbearbetning och kunskapsutveckling.38 Här blir studien relevant på 
grundval av hur skönlitteratur kan bidra med kunskapsutveckling genom olika 
former av undervisningsstrategier.  
 
Bommarco understryker att det inte endast är läsning av skönlitteratur i sig som 
genererar kunskapsutveckling utan det är läsning i samband med skrivande och 
dialog som har bäst effekt för lärande. Detta ska stimulera eleverna att reflektera, 
associera, visualisera, uttrycka känslor och tankar, förutsäga och ställa frågor i en 
identitetsbyggande och erfarenhetsaknuten litteraturläsning. Det bygger på 
uppfattningen att interaktion, dialog och samarbete är grundläggande aktiviteter i 
både lärande och läsande där processuellt tänkande är centralt.39 
 
Den skönlitterära läsningen bör vara subjektivt relevant för alla elever. 
Koncentrationsläsning bör därför ha variation i uppgifter och utgångspunkter i 
svenskundervisningen. För att påvisa detta har författaren använt sig av läslogg 
och boksamtal i sin studie. Utifrån detta kan Bommarco visa resultat som påvisar 
att eleverna uppfattar signaler i texterna – som titeln, intratextuella och 
extratextuella brott, inledningar och avslutningar, något som i avhandlingen har 
karaktäriserats som uppmärksamhetsregeln. Bommarco påtalar i detta att explicit 
undervisning i litterära begrepp skulle underlätta förståelsen av lästa litterära 
berättelser för elever.40 
 
Vad lägger eleverna märke till i en text? Vad har de eventuellt inte 
uppmärksammat? Vilka ledtrådar har varit viktiga för att skapa förståelse? Vilka 
brott i texten har de reagerat starkast på? Dessa frågor skulle kunna bli en öppen 
och förbehållningslös diskussion om signaler i texter som har haft betydelse för 
meningsskapandet. Eleverna tenderar att referera till sina egna sociala världar i 
samband med skönlitterär läsning men med olika hjälpmedel såsom diskussioner 
kan denna föreställningshorisont utvidgas. Genom att arbeta med olika sociala 
världar, de som eleverna lever i, de som porträtteras i texter och de som eleverna 
vågar föreställa sig ökar chanserna för kunskapsutveckling. De sociala världar som 
beskrivs i litterära texter kan bli betydelsefulla arenor för elever att reflektera över 
sina egna levda sociala världar. Litteraturen ger härmed vidgade erfarenheter 
samtidigt som den ger ställföreträdande upplevelser. I förlängningen skulle det 

                                                 
37 Molloy (2002), s. 316f. 
38 Birgitta Bommarco, Texter i dialog – en studie i gymnasieelevers litteraturläsning (2006), Lund: 
Lunds universitet, s. 11ff.  
39 Bommarco (2006), s. 208. 
40 Bommarco (2006), s. 220ff.  
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kunna leda till att eleverna kan läka samman litteratur som en spegling av 
samhället.41 
 
3.4 Skönlitteratur och dess sanningshalt  
Annette Årheim har skrivit en bok med ambitionen att förklara och fördjupa 
förståelsen för ungdomars intresse för samtidslitteratur med anspråk på att leverera 
”verklighet” och ”sanning”. Vidare studerar författaren hur dessa sanningsanspråk 
manifesteras i litteraturen och vad skönlitteraturen erbjuder ungdomar i deras 
tolkningsstrategier av omvärlden.42 Årheim sätter därmed fingret på hur 
skönlitteratur kan förändra en elev och det är en av den här undersökningens 
bärande byggstenar.  
 
Årheim påpekar att när en elev läser en skönlitterär text, utsätts denne alltid för 
risken eller möjligheten att förändras. Detta kopplar författaren till två olika 
analysbegrepp kopplade till den text eleverna har till förfogande. Analyserna kan 
göras utifrån textens dynamiska identitet, kallad arteakt, samt textens statiska 
identitet, kallad artefakt. Författaren analyserar därmed den mening som de unga 
läsarna tillskriver texterna i förhållande till den mening som riktas av texten. 
Utgångspunkten för Årheim är antagandet att de idag frekventa och explicit 
uttryckta löftena om att leverera sanning i skönlitteraturen men även det som 
kallas faktion, får en allt mer styrande effekt på läsarnas reception.43 
 
Författaren är övertygad om att meningsskapande och betydelseproduktion sker i 
spannet mellan de tre intentionskapande instanserna författaren, texten och läsaren. 
Men i detta menar Årheim att det finns en fjärde komponent som påverkar unga 
vuxnas inlevelseförmåga och medvetenhet om omvärlden i samband med 
skönlitterär läsning, nämligen den allt aggressivare marknadsföringen av ny 
litteratur. I den kommersialiserade mediamarknadens spår, styrs läsarens förståelse 
och tolkning av det lästa. Eleverna kan således inte sålla mellan fakta och fiktion 
och Årheim påpekar att det initialt krävs en rejäl introspektion angående 
föreställningar kring begrepp som sanning och verklighet. Författaren ställer sig 
men andra ord frågan om skönlitterär läsning kan öka unga vuxnas verkliga 
medvetenhet om omvärlden eller om det endast är en illusion av ökat medvetande 
styrt av en kommersiell marknad.44 
 
3.5 Skönlitteraturens värde idag  
Annette Årheim har under en treårsperiod följt en gymnasieklass med ett trettiotal 
ungdomar på samhällsvetenskapliga programmet i en medelstor sydsvensk stad. 
Med hjälp av enkätundersökningar belyser Årheim ivrigt frågan om hur 
skönlitteraturläsningen kan motiveras i skolans svenskundervisning och kan 
därmed bidra till förståelsen för skönlitteraturläsningens värde idag.45 Författaren 

                                                 
41 Bommarco (2006), s. 221ff.  
42 Annette Årheim, När realismen blir orealistisk – Litteraturens ”sanna historier” och unga 
läsares tolkningsstrategier (2007), Växjö: Växjö universitet, s. 13.  
43 Årheim (2007), s. 45, 151. 
44 Årheim (2007), s. 194ff. 
45 Annette Årheim, ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” i Lena Kåreland (red.) 
(2009), Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, Stockholm: Liber, 
s. 66.  
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ger en målande bild av hur skönlitteraturläsning kan bidra till elevers 
omvärldsförståelse och hur svensklärares relation till skönlitteratur kan kopplas till 
unga vuxnas kunskapsutveckling.  
 
Ett av de bärande argumenten bakom skönlitteraturläsning i svenskundervisningen 
har genom tiderna varit att läsning av den sköna litteraturen är 
personlighetsutvecklande ur både ett individuellt och kollektivt perspektiv. Genom 
skönlitterära erfarenheter antas människor bli mer vidsynta och nyanserade i sitt 
förhållningssätt gentemot det främmande, och i förlängningen mer reflekterande 
kring den kultur man själv är en del av. Många är de som menar att sådana 
egenskaper är särskilt viktiga idag då rörligheten över nationsgränser ständigt ökar 
och mediebilden av omvärlden blir alltmer komplex. I dessa tider behöver vi 
människor som fungerar som världsmedborgare. Litteraturen har här en alldeles 
unik potential att utveckla människors narrativa fantasi – förmågan att kritiskt 
granska bevekelsegrunderna för sina egna föreställningar, inte bara på hemmaplan, 
utan var helst i världen de konfronteras.46  
 
Skönlitteraturen kan således sägas vara utvecklande för individens 
omvärldsförståelse. Värdet ligger i skönlitterär tolkning, att litteraturläsningen kan 
öppna för nya tolkningsmöjligheter av den egna livsberättelsen. Det är i detta som 
tyngdpunkten i Årheims studie ligger – hur vet vi då att exempelvis inte film, 
dataspel och andra moderna medieformers berättande kan utveckla narrativ fantasi 
i lika hög grad som litteraturen? Är det verkligen säkerställt att skönlitterära 
erfarenheter är överlägsna erfarenheter via moderna elektroniska bildbaserade 
medier, när det gäller att utveckla individens narrativa fantasi?  
 
Svaret på dessa frågor ligger i stort i hur aktiva svensklärare värdesätter den 
skönlitterära läsningen i sin undervisning. Idag finns tendenser till att 
yrkesverksamma svensklärare till och med ifrågasätter om det finns grund att 
påbjuda skönlitteraturläsning i undervisning. I Årheims studie har lärare 
uppmanats att ta utgångspunkt i de problem de upplever med 
litteraturundervisningen i den egna yrkespraktiken. Det största problemet tycks 
befinna sig i styrdokumentens skrivningar – det ”vidgade textbegreppet” leder till 
viss förvirring trots att det förefaller som en accepterat och väl etablerat som en 
pragmatisk väg att uppnå svenskämnets målbeskrivningar. Bland elevgrupper där 
litteraturläsning bjuder motstånd och ifrågasätts, förefaller lärare att använda sig av 
andra medier än det litterära för att ge eleverna möjlighet att ta del av berättelser. 
Begreppet läsning har därmed vidgats: läsning innebär i dagens 
svenskundervisning på gymnasiet såväl lyssnandet på högläsning som visning i 
klassrummet av filmatiseringar av skönlitterära verk. Dock finns det två läger 
mellan lärarna. Några traderar, trots att man praktiserar ett vidgat läsbegrepp, 
traditionella föreställningar och motiveringar till varför man i 
svenskundervisningen bör stimulera eleverna till skönlitteraturläsning. Andra ser 
inte längre något skäl att påtvinga eleverna läsning av det slaget.47 Så vad är det 
korrekta utgångsläget för dagens litteraturundervisning? Vad vill eleverna 
egentligen?  
 

                                                 
46 Årheim (2009), s. 68f.  
47 Årheim (2009), s. 69ff.  
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Att dra slutsatser om det overifierbara låter sig Årheim inte göra. Det finns ingen 
verklig sanning i diskussionen om skönlitteraturläsningens vara eller icke vara. 
Hur skulle det kunna finnas det? Dagens ungdom lever i ständig process präglad 
av förändring av personlighetsutvecklande intryck. Så hur kan man sammanfatta 
Årheims insamlade data och hur bidrar resultatet till förståelsen för relationen 
mellan individens mediebruk och narrativ fantasi? För att börja i frågan om hur 
man kan förstå fenomenet att en stor del av dagens svensklärare inte har några 
egentliga motiveringar för att undervisa i litteratur på ett traditionellt sätt, framstår 
Läroplanskommitténs skrivningar om att läraren ska praktisera ett ”vidgat 
textbegrepp” som väsentligt. Att bejaka och undervisa i ungdomskulturens 
föränderliga textvärldar förefaller vara en enkel väg att slippa kontroverser och tjat 
i klassrummet om att skönlitteraturläsning är viktigt. Men i den gjorda 
undersökningen valde en svensklärare på gymnasiet att dryfta sina tankar om att 
drastisk minska på bokläsandet i sin undervisning. Detta möttes av vilda protester 
från elevernas sida och de menade att skolan är den enda plats där man fortfarande 
ges utrymme för bokläsning. Hur ska detta tolkas? Att man högljutt klagar över 
den påtvingande läsningens elände betyder inte med nödvändighet att man vill 
slippa den. Det ligger snarare i elevkulturen att opponera sig mot lärarens pålagor. 
Årheim visar att den mest läsovillige ynglingen förefaller i backspegeln stolt över 
att ha klarat av svenskämnets traditionella litteraturläsning.48  
 
Som ovan påtalades förefaller svensklärare, möjligen på grund av det nu 
accepterade och etablerade vidgade textbegrepp som alltjämt väntar på sin 
definition, att hamna i förvirring och tvivelsmål om skönlitteraturens självklara 
status inom svenskämnet. Somliga har optimistiska föreställningar om ett 
skönlitterärt värde. Andra svensklärare kapitulerar inför det expanderande 
mediesamhället och håller därför tillbaka sina egna positiva föreställningar om 
skönlitteraturläsning för att uppnå de kognitiva mål som finns beskrivna i 
kursplanerna. Dock visar författarens studie att det finns en samvariation mellan 
skönlitteraturläsning och narrativ fantasi: läsningen utgör ingen garanti för att 
eleverna blir världsmedborgare men väl en potential för utvecklande av individers 
omvärldsförståelse då konkurrerande och snabbare bildmedier istället förefaller 
främja otålighet och pragmatiska, ogrundade ställningstaganden.49 
 
3.6 Lärares val av tolkningsgemenskaper  
Ingrid Mossberg Schüllerqvist har genomfört en studie med övergripande syfte att 
beskriva och problematisera val av tolkningsgemenskaper för litteraturläsning hos 
åtta lärare i svenska i grundskolans senare år. Detta för författaren vidare via en 
sociokulturell förståelse av människans plats i samhället samt att ämnen ständigt 
konstrueras och förändras. I det avseendet blir avhandlingen relevant att ta upp här 
– på vilka grunder skönlitteratur väljs för undervisning samt vilka 
tolkningsgemenskaper, alltså på vilka grundval lärare gör sina litteraturval och vad 
dessa val syftar till. Relevant är också vad det egentligen är som uttrycks i 
litteraturen och hur lärare förhåller sig till det i kombination med elevernas 
reflektionsförmåga.50 

                                                 
48 Årheim (2009), s. 79ff. 
49 Årheim (2009), s. 80f. 
50 Ingrid Mossberg Schüllerqvist, Läsa texten eller ”verkligheten”. Tolkningsgemenskaper på en 
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Mossberg Schüllerqvist utgår ifrån begreppen skapad sanning och hittad sanning 
för att beskriva postmodern respektive positivistisk kunskapsteori – kunskaper 
skapas i en förhandling där den mest tillförlitliga, trovärdiga, pålitliga och 
konfirmeringsbara kunskapen kan definieras som vetenskaplig sanning eller 
kunskap, men det finns inte en sanning som gäller överallt. I detta väljer Mossberg 
Schüllerqvist att trycka på att begreppet skapad sanning även kan förstås utifrån 
tanken att människor skapar berättelser när de uttalar sig om litteraturläsning –  då 
gäller det språkliga utsagor och mening. Således berättar människan när hon 
skapar mening och berättelsen blir därmed en kulturell grundform. Denna typ av 
meningsskapande förmåga som uttrycks i berättelser är en metod för att ordna 
erfarenheter, kunskaper och syften. Berättelserna uttrycker även hur man förhåller 
sig till andras berättelser om mening och inlevelseförmåga.51 
 
Utifrån detta beskriver Mossberg Schüllerqvist hur lärare och elever kan använda 
skönlitteraturen som en väg in till kunskap och upplevelser om människor. 
Eleverna kan också utveckla sin värderingsförmåga och genom skönlitteratur delta 
i en kritisk verksamhet. Genom att arbeta med värderingar och kritik med 
utgångspunkt i den lästa skönlitteraturen öppnas det för att eleverna utvecklar egna 
ståndpunkter och inte anammar sina lärares. Att läsa skönlitteratur utvecklar även 
elevernas reflektionsförmåga och förmåga att värdera sin läsning. Eleverna ska 
därmed lära sig att lita på sin egen reflektionsförmåga. Detta bör enligt Mossberg 
Schüllerqvist utformas som kombinationsstrategier för att kunna välja och att 
kunna artikulera åsikter och ståndpunkter. Detta är inte helt enkelt, och det innebär 
att varje lärare måste arbeta med elevernas läsutveckling för att inlevelse och 
medvetenhet om omvärlden via skönlitteratur ska infinna sig. Det är enkelt för 
unga vuxna att genomföra en litterär analys av enklare slag baserad på 
grundläggande narratologi. Då kan de förstå hur en text läses utifrån fiktion. 
Således är det svårt att utveckla läsförståelse utanför det som explicit kan utläsas, 
så som fabel och intrig. För att lyckas utveckla eleverna, och använda 
skönlitteraturen på ett mer innovativt sätt, menar författaren att det är av största 
vikt att eleverna klarar av att läsa texten på denna grundläggande nivå för att sedan 
använda en litteraturpedagogisk ansats som innebär en förståelse av den fiktiva 
världen genom att ta vägen över hur vi tolkar den verkliga världen. Genom 
litteraturen kan eleverna få perspektiv på människors tillvaro, den egna identiteten 
samt se hur litteraturen speglar olika samhälleliga kontexter.52  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 Mossberg Schüllerqvist (2008), s. 94ff.  
52 Mossberg Schüllerqvist (2008), s. 209ff.  
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4 METOD 
I detta avsnitt diskuteras studiens metodiska överväganden. Först presenteras 
studiens valda metodansats och motiven till studiens upplägg. Därefter presenteras 
studiens genomförande. Slutligen lyfts frågor om forskningsetiska övervägande, 
validitet och generaliserbarhet fram. 
 
4.1 Studiens utformning  
Studien är av kvalitativ art. Anders Fejes och Robert Thornberg beskriver den 
kvalitativa analysen som den process under vilken forskaren systematiskt 
undersöker och arrangerar sitt datamaterial för att komma fram till ett resultat. 
Författarna fortsätter med att beskriva teorins roll i en kvalitativ analys. Forskaren 
måste alltid inta ett förhållningssätt till teori. Ett förhållningssätt är att forskaren 
lägger teorier åt sidan och analyserar data öppet och fördomsfritt. Forskaren riktar 
då in sig på att identifiera mönster och utveckla teman, begrepp, kategorier eller 
resonemang som bygger på den insamlade data.53   
 
Ett annat förhållningssätt är att forskaren utgår ifrån och använder sig av en eller 
ett par specifika teorier om det forskaren undersöker när hen analyserar sina data. 
Val av teori eller teorier beror på den aktuella forskningsfrågan och vad analysen 
sätter fokus på. Varje forskare tolkar sina data med hjälp av teoretiska perspektiv 
och begrepp. Dessa utgör forskarens glasögon och tolkningsverktyg.54  
 
Här har det andra förhållningssättet intagits, studien kommer att utgå ifrån ett 
empiriskt material som analyseras utifrån vilken betydelse sakinnehållet i 
skönlitteratur har för unga vuxnas kunskapsutveckling – då med fokus på 
förståelse av omvärlden och utvecklandet av den egna individen kopplat till ett 
sociokulturellt perspektiv. Empirin har samlats in med hjälp av sex 
semistrukturerade djupintervjuer där olika svensklärare har verkat som 
informanter. Valet av intervjuer grundar sig i tanken att ge informanterna stora 
möjligheter att ge detaljrika, individuella och nyanserade svar. Metodvalet gör det 
möjligt att tolka empirin på ett nyanserat sätt utifrån en förförståelse om hur 
kunskapsutveckling är kopplat till skönlitteraturläsning.  
 
I analysen av data har en ständig strävan efter att utgå från svensklärarnas 
perspektiv infunnit sig. Det centrala har varit att förstå aktörernas sätt att se på 
saker och ting, utan att för den sakens skull ta deras perspektiv för givna eller 
tycka som dem. Under bearbetning av empirin har frågor ställts till materialet för 
att upptäcka mönster i data som senare är möjliga att redogöra för i studiens 
diskussionsdel. Frågor som har ställts till materialet är följande:  
 

• Vad finns det för likheter? 
• Vad finns det för skillnader?  
• Vad hör ihop? 
• Vad särskiljer?  

 

                                                 
53 Anders Fejes, Robert Thornberg, ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” i Anders Fejes, 
Robert Thornberg (red.) (2015), Handbok i kvalitativ analys, Stockholm: Liber, s. 28, 34.  
54 Fejes, Thornberg (2015), s. 28.  
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Tanken med ovanstående frågor är att få en hanterlig empiri som enkelt går att 
överblicka. Genom att få en överblick över det insamlade materialet finns det 
möjlighet att kategorisera de intervjuade lärarna för att sedan kunna koppla dem 
till studiens teoretiska utgångspunkt. Till exempel kan identifikation av ämnessyn 
och val av undervisningsstrategier kopplat till skönlitteratur som binder samman 
eller särskiljer de olika lärarna åt ge en bra grund. Då kan skönlitteratur som 
kunskapsutvecklare kopplas det till sociokulturella termer som den närmaste 
proximala utvecklingszonen och scaffolding samt svenska som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne.   
 
Urvalet i studien har inte baserats på faktorer som ålder eller kön eftersom det inte 
har varit relevant att analyseras i resultatet. Det har istället grundat sig på den 
tillgång av svensklärare som är villiga att delta i en intervju. En strävan efter att 
inkludera lärare från olika skolor och olika gymnasieprogram har funnits för att 
kunna nyansera empirin, vilket även har lyckats. Dock har en avgränsning vid att 
endast fokusera på lärare gjorts, detta grundar sig i studiens begränsade tidsram. 
Ett önskvärt scenario hade varit att addera vad elever har att säga om sina 
erfarenheter av undervisning via skönlitteratur. Ett sådant perspektiv hade gett 
undersökningen en större bredd med möjligheter att jämföra svensklärarnas och 
elevernas utsagor.  
   
Studien har designats som en undersökning av respondentkaraktär. Med det menas 
att intresset riktas mot lärarnas syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling och inte mot skolämnet svenska per se. Detta gör att studien 
inte har möjlighet att uttala sig om lärarnas genomförda undervisning i ett 
komplett avseende, annat än genom lärarnas egna beskrivningar. Istället studeras 
den syn svensklärare har på begreppet och undervisningsmomentet skönlitteratur 
och som de tar med sig in i uppdraget som lärare.  
 
Frågeundersökningar kan genomföras på en rad olika sätt. Kvalitativa 
metodansatser erbjuder en rad metoder för datainsamling. Observationer, 
intervjuer, informella samtal, fokusgrupper och enkäter är ett urval av dessa 
metoder. I nedanstående studie föll valet av metod på semistrukturerade 
djupintervjuer. Valet grundar sig i ett intresse för subjektiva erfarenheter. För att 
verkligen få insikt i de intervjuades tankar, för att kunna utveckla en tolkande 
förståelse var djupintervjuer där ett samtal kan föras, med följdfrågor och 
utvecklande resonemang, det mest naturliga tillvägagångssättet. Samtal och 
djupintervjuer lämpar sig också i studier där vi vill veta hur människor uppfattar 
och förstår sin omgivning samt att de lämpar sig när forskningen har som syfte att 
utveckla  nyanserade slutsatser om olika begrepp.  
 
I de semistrukturerade intervjuerna används en livsberättelseansats. Här rör det sig 
om frågor som kopplar den egna relationen till skönlitteratur till den egna 
undervisningen i skönlitteraturläsning. Härvid framhåller Héctor Perez Prieto att 
den egna förståelsen är starkt kopplad till den livsberättelse den enskilde bär med 
sig.55 Inom livsberättelseforskningen kan två olika riktningar ses som ligger 
relativt nära varandra. Först den som benämns som livsberättelser. Med den avses 

                                                 
55 Héctor Perez Prieto (2006), Historien om räven och andra berättelser: om klasskamrater och 
skolan på en liten ort, Karlstad: Karlstad universitet, s. 2. 
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en muntlig levnadsberättelse som informanten återger i intervjusituationen. I 
huvudsak är det då en självbild som återges. Den andra riktningen benämns 
livshistorier och är ett bredare begrepp. Det inbegriper även andra källor som 
används för att stödja informanternas berättelse.56 I det här fallet nyttjas en 
livshistorier-ansats där informanternas egna utsagor om sina erfarenheter och sitt 
ämne utgör det empiriska underlaget för undersökningen i kombination med den 
aktuella läroplanen Gy 11. Framställningsprincipen ämnar även att synliggöra 
olika centrala problem de undersökta individerna står inför, en huvudtanke är 
därmed att göra enskilda svensklärares röster hörda i praxisnära skolfrågor.  
 
4.1.1 Intervjuer   
Sex djupintervjuer med olika svensklärare har genomförts. Syftet med intervjuerna 
är att få utvecklande och djupgående svar på frågeställningen. Tanken är att 
informanternas intryck, känslor och tankar ska styra samtalet framåt snarare än att 
de rapporterar svar till intervjuaren och därför är det nödvändigt att utgå ifrån ett 
semistrukturerat upplägg. Således har en manual57 och olika teman med frågor 
sammanställts. Frågorna är av öppen art, stängda ja och nej-frågor har medvetet 
undvikits. Om ett kort svar ända skulle infinna sig har det förberetts olika 
följdfrågor för att kunna utveckla samtalet till max.  
 
Inför intervjuerna har informanterna fått ett utskick via e-post58 med en 
övergripande information om uppgifter kring intervjuaren, vad studiens syfte är 
och vad som förväntas av informanterna vid intervjutillfället. Intervjuerna har även 
godkänts av vederbörande rektor på skolan. De utfördes i personalrum, klassrum 
och i olika grupprum. Alla sex intervjuer spelades in med hjälp av 
inspelningsapparat för att intervjuaren bättre skulle kunna koncentrera sig på 
samtalet snarare än att föra anteckningar. Det inspelade materialet har endast 
intervjuaren tagit del av och har efter transkription raderats.   
 
De sex lärarna som deltagit i studien har både skiftande och likande bakgrund. 
Valet föll på tre svensklärare som arbetar på högskoleförberedande program och 
tre svensklärare som arbetar på yrkesförberedande program. Detta på grund av att 
en jämförande aspekt i en resultatdiskussion önskas. Valet av anonymitet har vägt 
tungt varför en närmare beskrivning inte kommer att göras. Namnen som lärarna 
har i undersökningen är fingerade. Maja är en kvinna mellan 50 och 60 år. Helena 
är en kvinna mellan 30 och 40 år. Elin är en kvinna mellan 30 och 40 år. Karin är 
en kvinna mellan 40 och 50 år. Karl är en man mellan 30 och 40 år. Alexandra är 
en kvinna mellan 25 och 35 år.  
 
Alla referat till och citat från lärarna som presenteras nedan i resultatet är hämtade 
från intervjuer genomförda under höstterminen år 2016. Intervju med informanten 
kallad Maja genomfördes 2016-12-01 och varade i 30 minuter. Intervju med 
informanten kallad Helena genomfördes 2016-11-30 och varade i 20 minuter. 
Intervju genomförd med informanten kallad Elin genomfördes 2016-11-30 och 
varade i 25 minuter. Intervju med informanten kallad Karin genomfördes 2016-12-
01 och varade i 25 minuter. Intervju med informanten kallad Karl genomfördes 

                                                 
56 Perez Prieto (2006), s. 25.  
57 Se bilaga 2.  
58 Se bilaga 1.  
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2016-12-05 och varade i 35 minuter. Intervju med informanten kallad Alexandra 
genomfördes 2016-12-02 och varade i 23 minuter.  
 
På grund av antalet lärare som deltagit i undersökningen blir generaliseringar svåra 
att göra. På grund av en begränsad tidsram för studiens genomförande fanns inte 
möjlighet att intervjua fler än sex stycken. Idealet hade varit att intervjua 200 
svensklärare angående deras syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling och därefter göra noggrant övervägda generaliseringar över 
förhållanden som gäller i dagens svenskundervisning. Istället får studiens syfte 
betraktas med andra ögon. Data från de kvalitativt genomförda semistrukturerade 
samtalsintervjuerna består av informanternas enskilda uppfattningar och inga 
generella kunskaper. Därför ska intervjuerna inte ses som ett underlag för vad 
många eller alla svensklärare tycker om skönlitteraturens betydelse för unga 
vuxnas kunskapsutveckling. Empirin kommer främst att användas för att diskutera 
och belysa olika synsätt på hur skönlitteratur kan bidra till ökad 
kunskapsutveckling hos unga vuxna ur ett allmänt perspektiv samt synliggöra 
enskilda svensklärares röster angående praxisnära skolfrågor.  
 
4.1.2 Etik 
Studien utgår ifrån hur Vetenskapsrådet beskriver de forskningsetiska principerna 
utifrån att de har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan 
forskningskravet och individskyddskravet. Det grundläggande individskyddskravet 
kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen – informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.59 I nedanstående 
studie har samtliga krav uppfyllts.  
 
Informationskravet har uppfyllts genom att forskaren inför varje enskild 
djupintervju har informerat uppgiftslämnaren om deras uppgift i projektet och de 
villkor som gäller för deras deltagande. De har blivit upplysta om att deltagandet 
är frivilligt och att de närhelst de vill kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet 
har uppfyllts genom att forskaren innan varje enskild djupintervju inhämtat 
uppgiftslämnarnas samtycke.  
 
Konfidentialitetskravet bygger på att uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. I kommande studie 
har alla uppgifter om identifierbara personer antecknats, lagrats och avrapporterats 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. 
Nyttjandekravet har uppfyllts i och med att uppgifter om enskilda personer och 
utsagor, insamlade för forskningsändamål, inte kommer att användas eller utlånas 
för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Utöver detta har 
uppgiftslämnare blivit erbjudna att ta del av undersökningsrapporten innan den 
publiceras.  

                                                 
59 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990), Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 
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4.1.3 Validitet och generaliserbarhet  
Validitet och generaliserbarhet i undersökningar av främst kvalitativ typ kan 
eftersträvas på flera olika sätt och här kommer det därför lyftas fram ett antal 
möjligheter att argumentera som är gällande för denna studie. Ett sätt att 
argumentera för validitet är genom relationen mellan del och helhet. Relationen 
mellan undersökningens problembild, frågeställning, metod, resultat och slutsats 
stärker validiteten. På samma sätt är det även viktigt att delarna harmoniserar. Här 
har det därför varit viktigt att kunna beskriva de intervjuade lärarna. Information 
angående lärarnas ämneskombination, arbetslivserfarenhet och elevgrupper har 
gett ytterligare tyngd åt resultatet utifrån den fråga som studerats. I syfte att kunna 
kartlägga och analysera svensklärares syn på skönlitteraturens betydelse för unga 
vuxnas kunskapsutveckling har förfarandet varit djupintervjuer. Häri ligger 
undersökningens utmaning, att framställa ett resultat med endast ett metodiskt 
grepp. Samtidigt finns i detta en styrka, i och med att metoden och resultatet till 
det yttersta fokuserar på just de subjektiva erfarenheter och de tolkande förståelser 
som utvecklas i interaktionen mellan svensklärare och skönlitteratur som 
undervisningsstoff.  
 
Ytterligare ett argument för validitet är undersökningens intersubjektiva 
prövbarhet. Som grund för kvalitativa undersökningar finns uppfattningen att en 
tolkningsprocess inte kan vara objektiv, men att den alltid ska vara intersubjektivt 
prövbar. Det innebär att det ska vara möjligt att följa studiens alla led. Det handlar 
om att kunna granska att den metod som använts är relevant för de 
forskningsfrågor som undersöks, men även att kunna granska de metodiska val 
som gjorts. Stellan Dahlgren och Anders Florén beskriver att vetenskaplig validitet 
också handlar om att kunna granska om det finns en väl underbyggd empiri och 
argumentation för de slutsatser som dras. I detta är en viktig aspekt att studien kan 
prövas mot gängse förhållningssätt inom forskningsfältet. Det gäller såväl valet av 
frågor, som valet av metod och hur resultatet kan tolkas. Här utgör därmed tidigare 
forskning inom det aktuella fältet en viktig referens för att kunna bedöma 
undersökningens validitet.60 
 
Utifrån ovanstående aktualiseras frågan om resultatets representativitet och 
generaliserbarhet. Vilken räckvidd har resultatet? Det här är en undersökning som 
är att betrakta som en fallstudie. Med det menas att det är en studie som 
undersöker något i dess sammanhang. Ett grundläggande antagande för en 
fallstudie är att fallet är möjligt att förstå i en större kontext, samtidigt som det 
också är möjligt att förstå kontexten utifrån det enskilda fallet presenterar Steinar 
Kvale och Svend Brinkmann.61 I den här undersökningen skulle därmed lärarnas 
syn på skönlitteratur som ett kunskapshöjande instrument vara en del av en större 
skolkontext, samtidigt som lärarnas syn på skönlitteratur som ett kunskapshöjande 
instrument också ger uttryck för samma kontext. På så sätt är det centralt i den här 
undersökningen att relatera lärarnas utsagor till en större kontext.62 Detta har gjorts 

                                                 
60 Stellan Dahlgren, Anders Florén (1996), Fråga det förflutna: En introduktion till 
historieforskningen, Lund: Studentlitteratur, s. 45.  
61 Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 
Studentlitteratur, s. 52.  
62 Kvale, Brinkmann (2014), s. 63.  
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på flera sätt. Ett har varit att eftersträva variation av fall. Det har föranlett att 
urvalet av informanter har gjorts utifrån en variationsprincip utan att för den delen 
hävda ett representativt urval. I ett första skede har urvalet gjorts utifrån geografisk 
variation samt gymnasieskolornas programinriktning.  
 
Mot den bakgrunden kan ytterligare ett argument för ökad validitet och 
generaliserbarhet iakttas. Variationsprincipen har dels gjort det möjligt att göra 
bredare jämförelser. De fallbeskrivningar som gjorts av varje lärare har givit goda 
förutsättningar att jämföra dem sinsemellan och söka stöd i olika kategoriseringar. 
Dels har uppdelningen av informanter ett bra underlag för att jämföra resultaten 
med tidigare forskning. Genom att identifiera kategorier inom ramen för de lärare 
som deltar i undersökningen har därmed de enskilda lärarna kunnat relaterats till 
en större enhet. Det sammanlagda resultatet har sedan kunnat jämföras med 
kategorier som iakttagits i tidigare forskning. På så sätt har kumulativ validitet 
kunnat uppnås. Sammantaget har detta givit goda förutsättningar för att kunna dra 
välgrundade slutsatser.  
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5 RESULTAT   
I det här avsnittet presenteras och behandlas informanternas arbetsplatskontext och 
deras syn på vilken betydelse sakinnehållet i skönlitteratur har för unga vuxnas 
kunskapsutveckling.  
 
5.1 Resultatintroduktion 
Hela undersökningen utgår ifrån huvudfrågan vilken betydelse har skönlitteratur 
för unga vuxnas kunskapsutveckling? Kunskapsutveckling definierar jag utifrån 
två skilda faktorer, men dessa faktorer har till synes mycket gemensamt. 
Kunskapsutveckling i kombination med skönlitteratur syftar här till en utvecklad 
förståelse av omvärlden hos unga vuxna samt på vilka sätt skönlitteratur kan 
utveckla unga vuxnas analyserande- och reflekterande färdigheter. Tanken är att 
undersöka, med sociokulturella termer som tidigare presenterats i uppsatsen, vad 
skönlitteraturen kan bidra med för nya kunskaper, hur lärare praktiserar 
svenskundervisning via skönlitteratur samt varför lärare tycker att undervisning via 
skönlitteratur är relevant. Anser lärare att sakinnehållet i skönlitteratur kan påverka 
ungdomar? I sådana fall, på vilket sätt? Kort och gott: Vad har de intervjuade 
lärarna för syn på skönlitteratur som kunskapshöjande och kunskapsutvecklande 
instrument?  
 
Intervjuerna kommer nedan att presenteras i sin helhet men en del långa citat som 
kan förefalla för vissa lärare väl omfattande. Jag försvarar detta tillvägagångssätt 
med att jag vill presentera en enhetlig bild som ger läsaren en fyllighet i läsningen 
samt en kontext att relatera lärarnas svar till. Att till exempel presentera de 
intervjuade lärarnas svar angående deras relation till skönlitteratur anser jag ger en 
tydligare bild av läget och kan därmed förklara varför jag erhållit de svar jag har 
fått. Samtliga lärare har i allra största mån besvarat mina frågor på ett uttömmande 
sätt och gett sig hän till att verkligen fundera och reflektera över sig själva och sin 
undervisning för att sedan dela med sig av sina erfarenheter. Som kommer att 
synas nedan ligger skönlitteraturen och dess möjlighet att användas som ett 
kunskapshöjande instrument samtliga lärare varmt om hjärtat. 
 
5.1.1 Majas syn på skönlitteratur i svenskundervisning  
Maja arbetar på en gymnasieskola i en mellanstor stad i mellersta Sverige och har 
en arbetslivserfarenhet som svensklärare på 16,5 år. Hon arbetar främst på 
yrkesinriktade program. Majoriteten av hennes elever har valt att gå elprogrammet 
och industriprogrammet. Dock har hon en elevgrupp som går på 
teknikprogrammet. Hennes dröm har alltid varit att arbeta med ungdomar på ett 
eller annat sätt och från att ha utbildat sig och arbetat som socionom valde hon mitt 
i livet att ändra karriär och utbilda sig till gymnasielärare. Utöver ämnet svenska 
har Maja även undervisning i ämnet historia.  
 
På frågan angående vilken relation hon har till skönlitteratur svarar hon:  
 

Ja, jag läser en hel del. Jag har alltid en bra bok på gång. När jag själv läser 
brukar jag tänka på hur mina elever skulle ta emot boken. All litteratur som 
jag använder i min undervisning måste intressera eleverna. Skönlitteratur har 
så ofantligt med möjligheter, men det är utvecklandet av självkännedom och 
förståelse av andras tankar och beteenden som lockar mest med 
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skönlitteraturläsning. Amanda: Lyssnar du något på talböcker? Maja: Nej, 
nej. Det har jag inte ro till. Jag måste få läsa i min egen takt. 
 

När det gäller vilken form av skönlitteratur Maja väljer att använda i sin 
undervisning så är det främst böcker med ungdomstema som dominerar. Hon 
säger:  
 

Det måste vara litteratur som eleverna känner igen sig i, det är först då 
litteraturen kan gå in! Jag använder mig främst av ungdomsböcker, jag 
upplever att det är mest tacksamt att presentera för mina elever. Men det har 
hänt att en och annan biografi har lästs av vissa elever också. Men här har 
jag en sak att berätta, jag använder sällan hela böcker. Det är noveller eller 
avsnitt ur antologier jag använder mest. Amanda: Varför då? Maja: Det beror 
på tidsbrist. Eleverna hinner inte läsa en hel bok. Om de skulle läsa hela 
böcker skulle andra delar i det centrala innehållet inte hinnas med.  
 

Maja menar att tidsbristen i kurserna är den största boven för att låta eleverna läsa 
hela böcker. Hon säger:  
 

Om jag väljer att arbeta med klassiker så måste det bli den filmatiserade 
versionen av boken. Men framförallt måste jag se till hela läroplanen och då 
är noveller det enda valet jag har. Sagor kan också fungera. Att arbeta med 
olika strukturer är tacksamt. Att se strukturer i sagor som de sen kan applicera 
på något större. Men det är såklart de elever jag har som avgör vilken form 
av skönlitteratur jag använder. Den ska passa gruppen och det tema vi valt 
att arbeta med.  
 

På frågan om vilken kunskap elever kan tillägna sig av sakinnehållet i 
skönlitteratur menar Maja att det är olika livsfrågor är viktiga att bejaka. Hon säger 
att moraliska ställningstaganden är det som hennes elever främst får arbeta med. 
Hon pekar på att:  
 

Det jag ser som det bästa med skönlitteratur är att eleverna får möta rätt och 
fel. Det finns så många olika moraliska ställningstaganden att möta i böcker 
och eleverna får reflektera över sig själva och den egna identiteten. Vem är 
jag, var ska jag och varför ska jag dit är viktiga delar.  
 

Maja menar att det kan vara svårt att finna böcker som fungerar för elever på 
yrkesförberedande program och på frågan om varför det är så svarar hon:  
 

Jo, när man arbetar på yrkesförberedande program ska den teoretiska 
undervisningen i den mån det går kopplas till elevernas framtida arbete. Det 
gör att jag är begränsad i den skönlitteratur jag har att välja på. Det finns inte 
så mycket skönlitteratur som handlar om svetsare eller elektriker. Jag har 
hittat en novell om en pojke som vill bli svetsare fast hans föräldrar har andra 
planer för honom. Den kör jag hårt med.  
 

Maja ser flera olika sätt som skönlitteratur kan användas som ett kunskapshöjande 
instrument. Hon utbrister: ”Diskussion! Man måste få diskutera det lästa med 
andra. Det är då det blir kunskapshöjande.” På frågan om hon kan utveckla svaret 
säger hon:  
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Eleverna måste få utveckla fantasin och framförallt få en insikt i att alla inte 
ser på saker och ting på samma sätt. Att man måste acceptera att man har 
olika åsikter och synvinklar på samma text. Och då är det viktigt att eleverna 
får lära sig att deras egen version av det lästa inte alltid är det enda korrekta.  
 

När de gäller de skönlitterära böcker Maja använder i sin undervisning blir svaren 
många. Hon börjar med att påpeka: ”Litteraturen styr egentligen inte, det gör det 
sammanhang undervisningen befinner sig i. Vi arbetar ofta över ämnesgränserna 
och då måste litteraturen vara relevant ur båda perspektiven. Litteraturen kopplas 
alltid till det tema eller undervisningsmoment eleverna arbetar med där och då.” 
Maja väljer att räkna upp några titlar hon brukar använda:  
 

Jag använder mig som sagt mest av noveller och ibland en tunn ungdomsbok 
men det händer att jag använder utdrag ur romaner. I ett arbete med svenska 
dialekter valde jag att använda utdrag ur romanen Ett öga rött 
[Dagboksroman publicerad år 2003 författad av Jonas Hassen Khemiri], just 
för att den är skriven med slang och invandrarsvenska. Eleverna tyckte det 
var så svårt att läsa texterna. Det var ett roligt projekt. Brott och straff 
[Roman utgiven år 1866 författad av Fjodor Dostojevskij] är också tacksam 
att arbeta med, just för att den skildrar den innersta demonen i varje människa 
och väcker frågor om det verkligen är moraliskt försvarbart att ha ihjäl en 
gammal gumma som huvudkaraktären Raskolnikov gör. Eleverna blev 
engagerade och en kille tog sig igenom hela del ett av romanen. Två andra 
romaner som är bra är En världsomsegling under havet [Äventyrsroman 
utgiven år 1870 författad av Jules Verne] och Frankenstein [Skräckroman 
utgiven år 1818 författad av Mary Wollenstonecraft Shelley].  
 

När det kommer till kursplaner och det centrala innehållet för ämnet svenska 
försöker Maja ha en uppdelning i sin undervisning med hälften litteratur och 
hälften språk, helt enligt läroplanens påbud. Hon menar:  
 

Jag försöker alltid ha någon form av jämn fördelning. Jag vill såklart följa 
läroplanen. Jag har nog en filosofi som bygger på att koppla ihop de olika 
delarna. Från en språkförståelse kan de gå in och arbeta med olika textavsnitt 
som genererar en form av metaförståelse i slutändan. Men även här är 
undervisningen beroende av vilken elevgrupp jag har.  
 

Maja menar att skönlitteratur är ett forum som inbjuder elever till att känna igen 
sig själv och andra. ”Eleverna kan framförallt känna igen sig själva och se vilka 
olika roller en och samma människa eller karaktär kan inta.” Utöver det är Maja 
inställd på att visa sina elever olika genusperspektiv i litteratur. Hon säger:  
 

Genusperspektiv är viktiga att visa och diskutera. Män och kvinnor tänker 
och handlar på olika vis i samma situationer – det är viktigt att visa att så är 
det utan att något handlingssätt är bättre än det andra. Vi hade ett tema med 
nordisk litteratur, minoritetsspråk och dialekter. Då kom vi in på området 
med manligt och kvinnligt språk. Eleverna blev engagerade och det väckte 
tankar om språkskillnader som de aldrig reflekterat över annars. Detta kunde 
vi sedan föra över på de nordiska språken och hela arbetet blev väldigt lyckat.  
 

På frågan om hur hon tror att skönlitteratur kan vara en källa till ökad medvetenhet 
om omvärlden och ökad inlevelseförmåga för unga vuxna svarar Maja:  
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Jag tror på att se på miljöer. Olika miljöer i skönlitteratur kan öppna upp nya 
bilder för eleverna. Många är väldigt begränsade. De kan staden där skolan 
ligger utan och innan, de kan vägen dit och hem och de kan den lite mindre 
ort inom kommunen som de ofta är bosatta i. Det är deras verklighet och 
något annat existerar inte. Litteraturen kan då öppna upp nya perspektiv, nya 
geografiska bilder. Det kan bli så stort att det blir en förändrad världsbild. 
Tyvärr möter jag många elever som inte har en aning om hur olika länder 
ligger i förhållande till varandra. Vi har arbetat mycket med antiken och det 
där med att peka ut Grekland på en karta, det kan vara svårt. Så jag tror som 
sagt att olika miljöer i olika länder från olika tider är den största biten 
skönlitteratur kan ge.  
 

Maja pekar på att skönlitteraturens största styrka som undervisningsmoment är 
”Allt! I litteraturen finns verkligen allt man behöver för att ge eleverna en gedigen 
utbildning. Det är en källa utan botten.” Det är framförallt skönlitteraturens 
mångsidighet som Maja framhåller som en stor resurs. ”Det finns så mycket man 
kan göra med skönlitteraturläsning, dock måste man hitta rätt bok. Det är det 
svåraste.”  
 
Maja avslutar intervjun med att fundersamt mumla för sig själv: ”Vad vore livet 
utan litteratur? Det vore väl bra andefattigt.”  
 
5.1.2 Helenas syn på skönlitteratur i svenskundervisning  
Helena arbetar på en gymnasieskola i en mindre stad i mellersta Sverige. Hon har 
arbetat som svensklärare i åtta år. Skolan där hon arbetar är en yrkesinriktad 
gymnasieskola med ett hundratal elever och de läser fordonsprogrammet eller 
byggprogrammet. Helena undervisar elever som går på båda programmen som 
skolan erbjuder. Utöver ämnet svenska undervisar Helena i religion och 
matematik.  
 
På frågan om Helenas personliga relation till skönlitteratur svarar hon:  
 

Ja, jag läser ju själv väldigt gärna skönlitteratur. Inte lika mycket nu sen man 
har barn och så, då hinner man inte med. Men jag läser väldigt gärna. Jag 
läser faktiskt både facklitteratur och skönlitteratur, facklitteraturen berör väl 
mest min religionsdel men skönlitteratur läser jag såklart också. Amanda: 
Och du läser endast böcker? Du lyssnar inte på någon form av talbok? 
Helena: Nej, nej. Det klarar jag inte av. Det går för långsamt. Jag måste få 
läsa. 
 

När det gäller vilken form av skönlitteratur Helena föredrar att använda i sin 
undervisning börjar hon med att kommentera: ”Eftersom jag jobbar på två program 
där eleverna generellt är ganska lässvaga, så att ge dem en bok är svårt.” Detta 
beror både på en generell lässvaghet bland eleverna och en begränsad tidsram. Hon 
säger att:  
 

Kursen är kort, vi har 96 timmar på oss att braka igenom svenska 1och ska 
vi sen hinna läsa en bok på det är väldigt svårt. Så det blir att jag använder 
många noveller och vi läser dem istället. På så sätt täcker vi det skönlitterära. 
Och en del lyssnar också på talböcker. Eleverna får välja vad de tycker passar 
dem bäst. På yrkesprogram är det många elever som har läs- och 
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skrivsvårigheter och erfarenheter av att inte vara så duktiga på att läsa. Så 
egentligen kanske man borde låta dem läsa hela böcker och träna mer, men 
ja, det är svårt. Amanda: Ja jag förstår, det ska väl inte bli läsning under tvång 
heller. Helena: Nej, men ända har vi kursmål som säger att eleverna ska 
tillägna sig skönlitteratur så eleverna måste läsa. Jag önskar att det fanns 
läsning utanför kurstiden. Man kan tänka att om jag skulle ge eleverna en hel 
bok att läsa så skulle nog kursens 96 timmar inte räcka för dem att hinna ta 
sig igenom den.  
 

Helena pekar på att den främsta kunskap elever kan tillägna sig av sakinnehållet i 
skönlitteratur är:  
 

Eleverna kan möta andra världar, givetvis också i genren fantasy, men jag 
tänker mer på att de kan få möta personöden, få förståelse för hur andra 
människor har det och hur andra människor tänker. Att de kan få ta del av 
andra gestaltningar än det de själva bara upplever.  
 

Frågan om vilka undervisningsstrategier Helena använder i sin undervisning och 
hur skönlitteratur kan användas som ett kunskapshöjande instrument kräver en del 
eftertanke hos Helena. ”Ja, det var en bra fråga. Jag försöker oftast ge eleverna 
texter som de kanske kan ta till sig. De måste kunna relatera till det de läser för att 
undvika abstraktion och att det blir för svårt.” Helena menar att om eleverna inte 
har någon relation till texten blir det för svårt för eleverna att kunna ta till sig 
innehållet. Hon säger: ”Det blir mest att de läser någon form av ungdomstexter, så 
de kan jämföra sin egen situation med den som beskrivs i texten. Så att det vinklas 
åt en form av persons- och identitetsutveckling.” Hon säger att:  
 

Att ge dem något som de inte har någon relation till är för svårt för dem att 
förstå. De har då inget att relatera till. Jag tycker det är mycket enklare i 
ämnet religion, då kan jag använda mig av film för att visa en annan värld. 
Då får de en tydlig bild. För i läsningen måste man kunna föreställa sig 
bilderna själv och då måste man ha något att knyta upp orden på. För att 
beskriva en värld som de inte ens vet finns så blir det svårt.  
 

När det gäller det urval av skönlitteratur Helena väljer att använda i sin 
undervisning så är det som ovan nämnt noveller och de har i de flesta fall ett 
ungdomstema. Hon utvecklar detta med att säga:  
 

Jag väljer hellre noveller med ungdomstema än de som inriktar sig på vuxna 
läsare och såklart försöker jag hitta något som passar till programmets 
inriktning. Det är som jag nämnt för att de ska ha något att relatera till. Om 
man står i valet och kvalet inför kommande yrkesliv, vilken väg man ska 
välja, så kan man jämföra sig själv med en person i berättelsen. Då kan 
eleverna också analysera, de kan diskutera och de kan komma in på ett 
djupare plan i berättelsen och i sig själva. Genom diskussion kan eleverna 
utveckla en bättre känsla för rätt och fel. De får även insikt i varandras tankar, 
de kan hjälpas åt att förstå en text och utveckla olika resonemang.  
 

På frågan om Helena har en uppdelning i sin svenskundervisning med hälften 
skönlitteratur och hälften språk svarar hon:  
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Nej, det har jag inte. Jag tycker att nationella provet styr min undervisning. 
Man vill att alla elever ska klara det. Och då är det den muntliga delen som 
brukar brista. Så därför har jag lagt extra fokus på det i år. Vi måste även öva 
på att skriva och det kan man såklart göra utifrån skönlitterära texter. Sen har 
vi ju det där med att vi är bundna till en infärgning av yrkesprogrammet i de 
teoretiska ämnena. Att eleverna ska inse att om jag får skriva om något som 
hänt i bygghallen blir inte svenska så tråkigt. Och det är ju så svårt att hitta 
skönlitteratur som berör sådana saker. Så jag tycker att vi svensklärare på 
yrkesprogrammen har det tufft med undervisning i skönlitteratur. Det är svårt 
att hitta bra böcker men med många läs- och skrivsvaga elever så måste vi 
ägna oss mycket åt språk. Lära dem skriva referat, lära dem diskutera och 
analysera, det tar tid. Så jag erkänner på en gång att skönlitteraturen hamnar 
i skymundan.  
 

När det kommer till frågan om hur skönlitteratur kan vara en källa till ökad 
inlevelseförmåga och ökad medvetenhet om omvärlden för unga vuxna säger 
Helena: ”Ja, det är ju såklart en väg in i fantasin. Att förstå att världen inte ser ut 
som man tror.” Helena menar att eleverna har en alltför snäv världsbild som bara 
sträcker sig till platsen där man är uppvuxen eller bosatt. Hon vill visa sina elever 
att det finns mer därute. ”Att få förståelse för omvärlden tycker jag är jätteviktigt 
och förståelsen för att alla människor inte tänker som jag gör. Och framförallt att 
det som är självklart för mig är inte självklart för andra.” Helena beskriver elever 
som är tvärsäkra på att det de vet är det enda rätta, hon säger: ”Eleverna säger att 
`jo såhär är det`, och så får jag säga att ´nej, så är det inte alls´. Och så är en 
diskussion igång. Här kan skönlitteratur vara en bra grund för eleverna att stå på.” 
På så sätt önskar Helena att det skulle finnas ytterligare tid för litteraturläsning 
utöver övrig svenskundervisning. ”Då kanske eleverna skulle kunna upptäcka att 
det kan vara avkopplande att läsa. Men vägen dit är lång. Det är tyvärr inte så 
många ungdomar som läser idag.”  
 
På den avslutande frågan om vad hon anser är skönlitteraturens största styrka som 
undervisningsmoment svarar Helena:  
 

Ja, det största, det är svårt att svara på. En första tanke är just att öva läsning 
i sig. Men det behöver man inte ha just skönlitteratur till. Jag tycker nog att 
den största styrkan är att lära eleverna att förstå andra. Att kunna relatera en 
alternativ värld till sin egen och förstå hur samhället är uppbyggt och kopplat 
till skönlitteratur. Och framförallt att utveckla och arbeta med sin fantasi.  
 

5.1.3 Elins syn på skönlitteratur i svenskundervisning  
Elin arbetar på en mindre gymnasieskola i en liten stad i mellersta Sverige. Hon 
har arbetat som svensklärare i fem år. Elin har alltid velat arbeta med ungdomar 
och trivs väldigt bra med sitt arbete. Skolan där Elin arbetar är en yrkesinriktad 
gymnasieskola som erbjuder elever utbildning via fordonsprogrammet och 
byggprogrammet. Elin undervisar både fordonselever och byggelever. Utöver 
ämnet svenska undervisar Elin i ämnena historia och samhällskunskap.  
 
Elin har en gedigen relation till skönlitteratur och läser väldigt mycket 
skönlitteratur. Hon säger: ”Jag läser väldigt mycket. Jag har alltid läst väldigt 
mycket.” Elin beskriver sig som en bokmal och innan hon började studera till 
ämneslärare läste hon mest skönlitteratur. Hon berättar:  
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Jag läste verkligen allt. Det kunde vara allt från Agatha Christie-deckare till 
stora och tjocka fantasyromaner. Även dramer och thrillers fångade mitt 
intresse. Efter att jag var klar med min utbildning började jag intressera mig 
mer för faktalitteratur. Jag läste doktorsavhandlingar i historia som 
kvällslektyr. Men skönlitteratur har verkligen spelat en viktig roll för mig. 
Amanda: Du läser alltid i bokform och lyssnar inte på talböcker? Elin: Nej, 
eftersom när jag började läsa skönlitteratur så var inte talböcker så populärt 
så jag har helt enkelt vant mig vid känslan att krypa in under en filt i soffan 
med en kopp te och läsa just en bok.  

 
På frågan om vilken form av skönlitteratur Elin väljer att använda i sin 
undervisning svarar hon:  
 

Jag jobbar faktiskt mest med noveller. Det har att göra med kraven i 
kursplanen. Vi har ett läsår till förfogande i svenska 1 och vi ska hinna med 
väldigt mycket. Och hur gärna jag än skulle vilja att eleverna läser en hel 
roman, i alla fall en kortare variant, så finns det inte möjlighet till det. Så 
därför jobbar jag väldigt mycket med noveller för att jag ska få in olika 
sorters skönlitteratur.  
 

När det kommer till vilken kunskap unga vuxna kan tillägna sig av sakinnehållet i 
skönlitteratur pekar Elin på att:  
 

I skönlitteratur har sammanhanget och situationen den största styrkan. Den 
ger alltid viss kunskap. Men det jag tycker är problematiskt är att eleverna 
ser ju väldigt sällan skönlitteratur som en källa till kunskap. De ser det som 
ett nödvändigt ont som måste genomföras på svensklektionerna. När det 
gäller de historiska kopplingarna, någon form av samhällsperspektiv så är 
egentligen inte novellerna en tacksam form att arbeta med för eleverna. Det 
är svårt att få in ett större sammanhang i ett kortare stycke text. Det jag 
försöker göra är att hitta noveller som har autentiska kopplingar till 
verkligheten. Domedagsbyn [Novellsamling publicerad år 1983 av Roald 
Dahl, Agatha Christie, Vic Suneson M.fl.] är den novell jag använder mest. 
Då får eleverna läsa novellen och jämföra med de verkliga kärnvapentesterna 
USA genomförde. De ska då göra en jämförelse med byn i novellen och det 
amerikanska samhället vid operation teapot [En serie av fjorton 
kärnvapentester genomförda vid Nevada Test Site i USA under år 1955]. 
Eleverna får då resonera och diskutera om likheter och skillnader mellan 
fiktionen och verkligheten. Tyvärr är det nog den enda novell jag har som 
har den sortens sammanhang och autenticitet i sig.  

  
På frågan om hur skönlitteratur kan användas som ett kunskapshöjande instrument 
svarar Elin: ”Jag har inga som helst problem med att se visten med att läsa 
skönlitteratur för att få bakgrundsfakta till verkligheten.” Hon utvecklar detta med 
att hänvisa till sina elever:  
 

Eleverna däremot verkar se all form av läsning som ett nödvändigt ont. Och 
innehållet i skönlitterära verk ser de inte som kunskap i sig utan de ser det 
som ett medel för att lära sig läsförståelse eller öka läshastigheten eller 
plocka ut de delar som är viktiga. De gör precis likadant med skönlitteraturen 
som de gör med faktatexterna. Och det är så synd, för skönlitteraturen har 
makten att beskriva verkligheten. Sociala interaktioner, hur människor beter 
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sig, vad som är rätt och fel – allting sådant finns i en berättelse. Men eleverna 
tar inte tillfället i akt att plocka ut just dessa delar och lär sig inte speciellt 
mycket av detta vad jag har märkt. De fokuserar mest på faktatexterna och 
plockar ut tryckbelastning på lastbilar istället.  
 

Resonemanget utvecklas och frågan om vad som skulle hända om Elin 
annonserade för sina elever att skönlitteraturläsning i fortsättningen kommer att 
strykas helt, hur eleverna skulle respondera svarar hon:  
 

Skolan är egentligen den enda plats där mina elever får komma i kontakt med 
skönlitterära böcker. Jag brukar göra en undersökning med mina nya 
förstaårselever varje höst då de får skriva en presentation om sig själva, i den 
presentationen ingår det vad de tycker om ämnet svenska, vad som är bra och 
vad som är dåligt och vad de läser för någonting hemma. Jag får väldigt ofta 
till svar att ´jag har bara läst det jag blivit tvingad att läsa i grundskolan´ och 
det man läser för nöjes skull är Biltemakatalogen. Möjligtvis har de läst 
någon tidning om jakt och fiske eller om motorer. Så tyvärr skulle de inte bli 
ledsna om de slapp läsa överhuvudtaget. Det är det tragiska, de skulle absolut 
inte sakna att läsa. Amanda: Hur hanterar man det här? Elin: För det första 
tror jag att läsning måste uppmuntras hemifrån väldigt tidigt. Och för det 
andra att det måste göras lustfyllt. Läsning får inte bli förknippat med ett 
krav. För det jag märker med de som inte läser är att de har en mycket mer 
begränsad föreställningsförmåga. De kan inte se text i bilder och spela in sin 
egen film när de läser en bok. Eleverna måste få möjlighet att inse att ju mer 
de läser och ju mer erfarenhet de får kan de lära sig att se olika sammanhang 
och se dem fort.  
 

När det gäller vilka skönlitterära texter Elin väljer att använda i sin undervisning 
och hur hon gör sitt urval berättar hon: ”Jag väljer framförallt texter som är 
tacksamma att arbeta med. Något som går att jämföra med verkligheten.” Just 
aspekten med en verklighetsbakgrund är viktigt för Elin, i alla fall när eleverna ska 
föra resonemang kopplat till samhälle och olika sociala kontexter. Hon säger: ”Det 
tacksamma är att när eleverna har något verkligt att jämföra med kan de bli lite 
fascinerade. Så jag försöker verkligen använda skönlitteratur som jag hoppas ska 
väcka intresse hos eleverna.” Elin fortsätter att berätta om sina urval av 
skönlitterära texter och kommer in på Edgar Allan Poe och hans Amontilladofatet 
[Skräcknovell publicerad år 1846]. Hon menar att den och noveller som liknar den 
är perfekta att använda vid moraliska ställningstaganden: ”Jag använder den för att 
eleverna ska få resonera om hämnd. Om det finns något tillfälle när det är okej att 
mura in sin fiende i ett källarvalv. Vad det är som kan driva en människa till att 
göra det.” Detta ger eleverna möjlighet att analysera och resonera om det finns 
någon som helst möjlighet att rättfärdiga sådant beteende på något sätt. Många av 
hennes elever reagerar starkt när de läst klart novellen: ”Många lägger ner 
papperen och utbrister ´men han levde ju, hur kan han mura in sin fiende levande? 
´ och då har jag en perfekt ingång till att börja diskutera moral och etik.” Elin 
säger:  
 

Jag försöker dels välja ut texter efter teman, vad det är jag vill att de ska 
fundera över och dels något som intresserar eleverna ämnesmässigt. Men när 
de inte läser så mycket är det svårt välja rätt material. Fantasy och science-
fiction är det allra svåraste att få eleverna att läsa. De tittar mycket hellre på 
en filmatisering av till exempel Sagan om ringen [Fantasyroman författad av 
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J.R.R. Tolkien publicerad år 1954–1955] än läser en novell med samma 
tema. Därför väljer jag texter med verklighetsanknytning eller som väcker 
diskussion om moraliska ställningstaganden.  
 

På frågan om Elin har en uppdelning med hälften språk och hälften skönlitteratur i 
sin svenskundervisning svarar hon:  
 

Jag måste säga att jag jobbar lite mer med textanalys. Då både med 
skönlitterära texter och faktatexter men även andra former som 
tidningsartiklar och sådär. Så jag jobbar mer med text än vad jag jobbar med 
språk. Amanda: Varför? Elin: Jag tycker tyngdpunkten i svenskämnet ligger 
i att läsa text, bearbeta text och fundera över text därför väljer jag att dela 
upp det med en majoritet av litteratur i min undervisning.  
 

Elin menar att ju mer skönlitteratur man läser ju fler sociala varianter av samspel 
får man ta del av. ”Alla huvudpersoner och bipersoner i berättelser agerar med 
varandra och ju mer man läser desto mer kunskap får man om hur människor kan 
tänkas reagera i olika situationer.” Just delen med att få ta del av och lära sig hur 
man beter sig mot varandra via skönlitteratur viktigt för Elin: ”Ungdomar måste få 
se och få erfarenhet av andra perspektiv genom utomstående personer, även om de 
är fiktiva.” Elin resonerar att det troligtvis är därför många av dagens 
ungdomsböcker har teman som projicierar olika sociala interaktioner och 
beteendemönster. Hon säger: ”Dagens ungdomslitteratur fokuserar mycket på 
kompisrelationer, mobbning och oavsett vad själva ramberättelsen är så finns det 
alltid massor med social interaktion i dessa böcker.” Genom berättelserna får 
eleverna en moralisk kompass för hur samhällets normer ser ut och vad de 
uttrycker om olika ageranden, det är dessa faktorer Elin påpekar som 
skönlitteraturens främsta inverkan på unga vuxnas inlevelseförmåga.  
 
När det kommer till frågan om hur skönlitteratur kan vara en källa till ökad 
medvetenhet om omvärlden för unga vuxna svara Elin:  
 

Ju mer man läser, oavsett om det är en författares åsikter om saker och ting 
eller om det är en berättare, eller till och med en allvetande berättare som 
innehar olika åsikter får man insikt i ett av miljontals perspektiv. Och ju fler 
olika författare man läser så får man större medvetenhet om omvärlden. Det 
blir lättare att vara källkritisk, att se saker från olika håll och i detta är 
skönlitteratur minst lika viktig som facklitteratur. Det räcker inte att läsa 
debattartiklar om EU:s migrationspolitik från olika politiska avsändare för 
att få ett perspektiv på omvärlden. Det är lika viktigt med skönlitteratur för 
att få insikt och medvetenhet om omvärlden.  
 

Elin anser att skönlitteraturens största styrka som undervisningsmoment är att den 
ger möjlighet att öppna olika världar. Hon säger: ”Fantasin och föreställningarna 
gör att vi kan föra olika diskussioner. Jag tror det är därför jag alltid väljer noveller 
som är tillspetsade på något vis.” Hon menar att detta ger en säker ingång till att få 
igång hennes elever och få dem att bli engagerade: ”Det finns alltid någon i 
novellerna som beter sig förjävligt för att jag ska få igång en diskussion om hur 
man beter sig och agerar i dagens, i forna och i framtida samhällen.”  
 



 

36 
 

5.1.4 Karins syn på skönlitteratur i svenskundervisning  
Karin arbetar på en gymnasieskola i en mellanstor stad i mellersta Sverige och har 
varit verksam som svensklärare i åtta år. Karins elever går på det 
högskoleförberedande samhällsvetenskapsprogrammet. Utöver ämnet svenska 
undervisar Karin i samhällskunskap.  
 
På frågan om vilken relation hon har till skönlitteratur svarar Karin:  
 

Ja, jag läser mycket. Men jag läser inte så mycket under en pågående termin. 
Men så fort det blir lov eller att jag blir ledig kan jag plöja många böcker. 
Jag läser så mycket annat under terminernas gång, jag läser elevarbeten, olika 
instruktioner och skapar uppgifter och det gör att orken sällan räcker till för 
att läsa skönlitteratur också. Men jag skulle gärna ha orken att läsa båda 
delarna. Amanda: Du lyssnar inte på någon form av talbok? Karin: Nej, jag 
är inte så förtjust i talböcker. Jag blir lite irriterad när någon läser i en annan 
takt än den takt jag vill läsa i. Men jag har försökt att lyssna på några 
ljudböcker men inte riktigt fastnat för det. 
 

När det gäller vilken form av skönlitteratur Karin föredrar att använda i sin 
undervisning beskriver hon klassikerna som en favorit. Hon säger att:  
 

Jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt att använda klassikerna. Tänk bara 
en sådan grej att låta eleverna läsa Hamlet [Tragedi författad år 1598 av 
William Shakespeare], det eleverna kände till om Hamlet var citatet ́ Att vara 
eller inte vara´ och de tyckte det var så roligt att komma till det avsnittet och 
få se vad det egentligen handlar om. Just tanken att en klassisks kanon 
faktiskt är något som de har nytta av ser jag som klassikernas största styrka. 
Sådana pjäser sätts upp på teatrar, det pratas om dem och det refereras till 
dem och så vidare, de är tidlösa och ger eleverna referensramar. Men vi 
diskuterar oss alltid fram med vår bibliotekarie om vilka böcker vi ska 
använda i vår undervisning.  
 

Sakinnehållet i skönlitteratur är viktigt för Karin. I sin undervisning försöker hon 
alltid koppla innehållet i litteraturen till saker som förekommer idag och olika 
mönster som ger eleverna en röd tråd över tid. Hon säger:  
 

Jag har bland annat använt mig mycket av Medea [Tragedi författad av 
Euripides för över 2400 år sedan] som handlar om att hon flyr sitt land och 
kan inte komma tillbaka. Frågor som blir viktiga för eleverna att anamma här 
är vilka paralleller vi kan dra till det idag? Det är ofta där våra diskussioner 
hamnar – om saker och ting är rätt eller fel och om olika företeelser är 
moraliskt försvarbara. Jag förespråkar det allmänna resonemanget om hur 
man ska vara, vad man kan lära av litteraturen. Det finns alltid budskap i 
böckerna. Jag brukar också låta eleverna plocka ut ett tema ur boken de läser, 
det kan till exempel vara galenskap eller hämnd och så får eleverna förhålla 
sig till det i en egenformulerad fråga i en skrivuppgift. Det brukar landa i 
många diskussioner kring olika karaktärer och vad man kan dra för slutsatser 
om likheter med andra karaktärer man stött på, både verkliga och fiktiva. 
Men såklart även dra paralleller till andra situationer.  
 

Karin framhåller att skönlitteraturläsning med diskuterande seminarium och en 
avslutande skrivuppgift är den allra bästa strategin för att göra skönlitteratur till ett 
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kunskapshöjande instrument. Hon säger: ”Seminarieformen blir en liten grupp där 
alla har möjlighet att komma till tals.” Karin vill ha fem till sex elever i varje 
grupp för att underlätta elevernas kunskapsutveckling. Hon menar: ”Det är ett bra 
sätt för då får eleverna verkligen lyssna på varandra och framförallt lära av 
varandra.” Detta menar Karin är en bra grund för en avslutande skrivuppgift som 
är individuell: ”I den individuella skrivuppgiften i slutet har eleverna chans att 
själva visa vad de går för och vad de har lärt sig. Då är det bra att eleverna har fått 
diskutera med varandra innan. /…/ För handen på hjärtat så läser inte alla elever 
alla sidor i varje bok och då kan de få upp ögonen för vad det handlar om genom 
seminariediskussionerna.” Genom ett sådant angreppssätt hoppas Karin att 
eleverna ska vara mer motiverade till nästa skönlitteraturläsning. Karin säger: ”Jag 
har upplevt att diskussion om böckerna kan ge eleverna motivation att läsa vidare. 
Om det är att det är ett svårt språk eller en krånglig handling så kan diskussionerna 
hjälpa till att reda ut olika former av tankevurpor och hjälpa eleverna rätt igen.”  
 
Karin menar att det finns hur mycket skönlitteratur som helst som hon skulle 
kunna använda i sin svenskundervisning. Men det som avgör de olika valen i 
majoriteten av fallen är någon form av koppling till samtiden. Hon berättar:  
 

Just nu arbetar vi just med Medea och Hamlet och vi valde dessa på grund 
av att de är relativt aktuella. Det är just nu jubileum för William Shakespeare 
och man sätter upp hand pjäser igen. Likadant är det med Medea, den sätts 
upp på Dramaten. Den är också ständigt aktuell med kvinnans mystik och 
position i samhället. Den var verkligen före sin tid när den skrevs under 
antiken. Det vi gör är att vi, flera lärare tillsammans, försöker diskutera oss 
fram till vilka böcker vi ska använda. Sen handlar det mycket om 
utvärdering. Genomför vi ett tema för första gången så avgör elevgruppen 
om det var lyckat eller inte. Om vi skulle ha haft med färre böcker eller 
kanske fler böcker. Det handlar i grunden om att väga för och emot och testa 
sig fram vad som fungerar. Det är väldigt mycket värt att ha tillgång till 
bibliotekarie och kollegor för dessa diskussioner, så man slipper att bara 
diskutera med sig själv.  
 

På frågan om Karin delar upp sin svenskundervisning i hälften språk och hälften 
skönlitteratur svarar hon:  
 

Ja, det skulle jag säga att jag har. Dels får eleverna skriva under tiden de 
läser. Jag lägger ofta den stora litterära delen i kurserna svenska 2 och 3 som 
ett sjok och det har vi gjort nu så nu kommer vi fokusera på språk. Men det 
blir såklart diskussioner om språk och ord när vi läser romanerna. Eleverna 
förstår inte alltid allting och det här med att läsa mellan raderna kan eleverna 
behöva diskutera. Men när det kommer till skrivuppgifterna kopplade till 
skönlitteraturläsningen så är den väldigt styrd formaliamässigt. Det ska vara 
styckesindelningar, det ska vara källhänvisningar och är inte de sakerna med 
är det inte okej. Så egentligen blir språk och skönlitteratur ständigt 
integrerade med varandra.  
 

När det kommer till de sätt skönlitteratur kan vara en källa till ökad 
inlevelseförmåga för unga vuxna menar Karin att:  
 

Eleverna lär sig att se de här figurerna i andra perspektiv. Och med de här 
perspektiven kan det bli riktigt roliga diskussioner. Vi har läst Alice i 
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underlandet [Barnbok publicerad år 1865 av författaren Lewis] ett antal 
gånger. Eleverna tycker då att Alice är lite sådär YOLO [En akronym för 
”you only live once”, meningen med ordet är att man ska njuta av livet även 
om det innebär att ta risker] och det blir så väldigt roliga kopplingar till dem 
själva. De lär sig verkligen att se intertextualitet och framförallt sig själva i 
litteraturen.   
 

Just att man får inblick i någon annans perspektiv är Karins ledord för 
skönlitteraturläsning. Unga vuxna kan få en ökad medvetenhet om omvärlden 
genom att läsa skönlitteratur. Detta beskriver Karin med följande: ”Man läser i 
skolan något man inte skulle ha läst annars. Eleverna läser ofta det moderna 
hemma, men vi levererar något annat. Och ger eleverna helt nya perspektiv.”  
 
Karin anser att skönlitteraturens största styrka som undervisningsmoment är 
följande:  
 

Det täcker så mycket. Eleverna blir både språkligt medvetna, det kommer 
naturligt, de klurar över ord. Och att de får använda det här med att tänka till 
och skriva själva vilket också är en språklig utveckling. Men det utvecklar 
även tankar. Läsning är tankeväckande och de får dra paralleller till idag. De 
kanske känner igen de här sakerna som beskrivs i boken. För det är alltid en 
komplex blandning av saker och företeelser i en bok och hur man ska förhålla 
sig till det fiktiva och verkliga. Sen är det viktigt att försöka få dem 
avslappnade, det ska vara roligt att gå i skolan. Läsning och arbetsformerna 
kopplade till läsning ska ge eleverna trygghet, rädsla för att fråga saker ska 
försvinna och det ska inte finnas någon prestige i läsningen. Litteraturläsning 
är en bra form för att låta eleverna slippa känslan av att hela tiden bli 
bedömda och undervisningen blir mer avslappnad och rolig.   
 

5.1.5 Karls syn på skönlitteratur i svenskundervisning  
Karl arbetar på en gymnasieskola i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Skolan 
erbjuder utbildning inom både yrkesinriktade program och högskoleförberedande 
program. Karl har arbetat som svensklärare i fem och ett halvt år varav de två sista 
på gymnasial nivå. Innan undervisade han högstadieelever i svenska. För tillfället 
undervisar han endast elever på estetiska programmet, där vissa av eleverna har 
valt en humanistisk inriktning. Utöver ämnet svenska undervisar karl även i 
engelska.  
 
Karl har en gedigen relation till skönlitteratur. Han beskriver den som följande:  
 

Jag läser väldigt mycket men det är en mindre betoning på skönlitteratur de 
senaste åren. Numer läser jag mest fakta och filosofi. Men tidigare har jag 
läst väldigt mycket skönlitteratur. Jag har studerat fem terminer 
skönlitteratur på högskole- och universitetsnivå och har ett stort intresse för 
det. Jag tycker det är oerhört viktigt men samtidigt började jag läsa väldigt 
sent i livet, jag tror jag var 19, 20 någonting när jag började läsa. Men när 
jag väl upptäckte det blev det livsförändande. Det blev att jag läste dygnet 
runt under 2, 3 år någonting men sen tonade jag ner det lite men ändå fortsatt 
läsa mycket. Amanda: Du läser bara böcker och lyssnar inte på några 
talböcker? Karl: Jo, men skönlitterära böcker vill jag hellre läsa själv medan 
fakta och andra typer av böcker lyssnar jag gärna på. Med skönlitteraturen 
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vill jag helst höra min egen inre röst än någon annans röst som berättar för 
mig.  
 

Karl har stor variation i den form av skönlitteratur han väljer att använda i sin 
undervisning. Han säger: ”Det är blandat. Och det beror såklart på vilket syfte jag 
har med läsningen.” Utöver vilket syfte Karl har i sin undervisning så avgör 
elevgruppen vilken form av skönlitteratur han väljer att använda. Han berättar: 
 

När jag arbetade på högstadiet gällde det att hitta något som passade alla och 
då blev det mer åt ungdomshållet för att alla ska få ut någonting av läsningen. 
Men på gymnasiet blir det lite annorlunda, eller det finns två varianter, 
antingen väljer eleverna själva vad de ska läsa eller så bestämmer jag. Men 
om vi börjar med det jag väljer så blir det oftast anpassat efter det tema vi 
arbetar med. Låt oss säga litterära epoker, så blir det ju utdrag eller berättelser 
från den epoken. Och då vill jag ha en text som är representativ för tiden 
samtidigt som den är någorlunda lättillgänglig. Amanda: Du väljer att 
använda hela böcker eller använder du mest utdrag? Karl: Det är en 
blandning. Vi läser någon bok varje termin men så blir det också en del 
utdrag. När vi ska läsa norsk och dansk litteratur blir det mest sagor. Det kan 
även bli att jag använder någon enstaka novell. /…/ När eleverna ska välja 
själva tycker jag det blir en jättesvår balansgång. Om de får välja själva tror 
jag att chansen att någon hittar läsglädjen är större men på samma gång är 
det naturligtvis svårare att ha riktade uppgifter. Då blir det mer 
standardfrågor de ska arbeta med mot boken. Medan om det är något jag har 
valt kan vi gemensamt titta på specifika aspekter. Och vissa fångar man i 
läsglädjen på det sättet, att styra in dem på specifika saker i berättelsen.   
 

Karl menar att eleverna kan tillägna sig mycket kunskap av sakinnehållet i 
skönlitteratur. Han säger:  
 

Eleverna får tillägna sig historisk kunskap, se olika historiska berättelser och 
hur skönlitteraturen har utvecklats. Det är inte bara den historiska speglingen 
i olika berättelser som är viktig utan också litteraturens historia i sig. Sen 
tycker jag också att oavsett vilken typ av berättelse det är så kan man alltid 
hitta andra saker som, man kan säga att boken fungerar som en portal in i en 
annan individs situation, man kan sätta sig in i hur en karaktär känner sig och 
mår även om det är en påhittad karaktär. Jag tror att eleverna kan få en ökad 
förståelse för andra människor och läsning hjälper dem att se saker från andra 
håll, även om det givetvis är svårt att säga i vilken utsträckning.  
 

När Karl ombeds att beskriva hur han använder skönlitteratur som ett 
kunskapshöjande instrument säger han: ”Det beror lite på om det är jag eller 
eleverna som har valt litteraturen.” Om Karl själv har valt litteraturen bestämmer 
han även lästempo och ägnar mycket lektionstid åt skönlitteraturläsningen. Han 
berättar: ”Vi läser en viss bit sen jobbar de med frågor med syftet att öka 
förståelsen för vad de nyss har läst.” Karl beskriver att han upplever att det ofta är 
väldig spridning bland eleverna med hur mycket de har förstått av det lästa. ”Det 
märks när vi kommer in på svårare litteratur. Då måste många få diskutera och 
byta idéer för att de ska förstå texten.” När det kommer till vilket sätt Karl helst 
arbetar med skönlitteratur säger han att:  
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Jag försöker låta eleverna diskutera så mycket jag bara kan. Under läsningens 
gång blir det endast diskussioner, någon form av klassdiskussion och det 
stora oftast skriftliga arbetet kommer efter vi har läst klart boken. Vad det är 
för typ av diskussionsfrågor beror på hur berättelsen är. Om vi till exempel 
arbetar med begreppet genre blir fokus på att diskutera vad som är typiskt för 
genren i boken och hur böcker ändå kan skilja sig från det genretypiska. Så 
det blir ofta väldigt skräddarsytt utifrån vad man har för syfte med den 
aktuella berättelsen.  
 

Vilka skönlitterära böcker Karl väljer att använda i sin undervisning grundar sig i 
vad som finns tillgängligt vid skolans bibliotek. Detta tycker han är beklagansvärt. 
”Skolan har bara klassuppsättningar av vissa böcker. Och det är inte så 
jättemånga.” Karl ser detta som en stor styrningsmekanism i de val han gör i sin 
undervisning. Han säger: ”Det finns så klart sätt att komma runt det, det finns 
böcker att tillgå i offentliga domän, ofta äldre böcker.” Dock ser Karl även det som 
en aning problematiskt: ”Jag upplever att det inte riktigt fungerar att läsa långa 
berättelser på en skärm.” Han utvecklar detta:  
 

Så mycket, tyvärr, styrs av vilka böcker vi har att välja på. Men det finns en 
sak som alltid styr mig i mina val och det är att jag kan välja böcker utifrån 
att jag är ganska säker på att eleverna skulle tycka att böckerna är 
underhållande. Underhållningsvärdet ska inte underskattas i skolan. Det är 
en viktig faktor när eleverna ska läsa skönlitteratur.  
 

På frågan om Karl delar upp sin svenskundervisning med hälften språk och hälften 
skönlitteratur svarar han:  
 

Nej, jag är inte riktigt säker på att det är så jag har förstått läroplanen eller 
kursplanen. I alla fall inte när det kommer till kvantitet. För att om man tittar 
på svenska 2 med epokarbetena som är en väldigt stor del av den kursen och 
man ägnar en hel termin åt historisk läsning. Sen läser man såklart 
kontinuerligt under resterande termin också. Det handlar lika mycket om att 
man jobbar om skönlitteratur som med skönlitteratur. Just för att 
epokaspekten handlar om att kunna redogöra för hur skönlitteraturen speglar 
samhället och hur skönlitteraturen påverkar samhället. Och i detta kan 
eleverna inte läsa exempel på allt som skett utan det blir att de läser om 
litteraturen. Just arbetet om litteraturen blir begränsad till en viss period av 
läsåret och jag skulle inte säga att det tar upp en termin av två. Så det blir 
inte riktigt hälften vardera. Amanda: Så då ägnar du resterande tid åt det 
språkliga? Karl: Ja, men de går inte heller att helt separera. I och med att det 
språkliga finns även i litteraturen medan litteraturen inte finns i allt det 
språkliga. Så det blir nog mer språk på det sättet. Vi är alltid tvungna att 
koppla ihop arbetet med litteraturen med någon typ av redovisningsform och 
det är ju någon språklig aspekt. Så språket blir en större del.  
 

I olika berättelser får man ofta se berättelsen och händelserna genom en karaktärs 
ögon och i en välskriven berättelse tycker Karl att läsaren kan sätta sig in i det 
perspektiv som presenteras. Karl ser detta som detta som en källa för ökad 
inlevelseförmåga hos unga vuxna. Han säger: ”Jag tror att elever kan få förståelse 
för till exempel människor i utsatta situationer genom att det gestaltas i en 
berättelse.” Han tror även att: ”Litteraturen kan sätta fingret på livsvillkor. Även 
om det är påhittat kan det skapa en känslomässig resonans hos den som läser.” 
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Karl tror att det är en viktig kombination med den känslomässiga aspekten från 
litteraturen och en diskussion om den verkliga situationen för unga vuxna. 
Förmågan att koppla ihop det lästa med verkligheten är en viktig del i utvecklandet 
av inlevelseförmåga. Han säger: ”Skönlitteraturen kompletterar diskussionen om 
det verkliga samhället.”  
 
På frågan om hur skönlitteratur kan vara en källa till ökad medvetenhet om 
omvärlden för unga vuxna svarar Karl:  
 

Skönlitteraturen kan presentera alternativ. Den kan visa hur samhället skulle 
kunna vara såhär, eller så skulle det kunna vara på ett annat sätt. Eller det har 
varit såhär och det kommer att bli såhär. Och det tror jag kan vara en 
utgångspunkt för att starta en diskussion om samhället vi lever i just nu och 
vilka olika riktningar det kan ta eller är på väg i. /…/ Litteraturen är ett 
startskott för en större diskussion om samhället. Sen kan det naturligtvis vara 
tvärtom, något som hänt i samhället kan vara startskottet in i litteraturen 
också. Så det går åt båda hållen.  
 

Karl anser att skönlitteraturens största styrka som undervisningsmoment är att den 
kan användas till så mycket. Han presenterar två saker:  
 

Dels det att det kan användas till så mycket. Det kan ge historisk inblick, 
skapa förståelse och skapa startskott till diskussioner. Men också för det rent 
tekniska med att träna läsförståelse och öka läshastighet. Och sen det andra 
är att det är väldigt ofta man ser att i alla fall någon elev fastnar i sin berättelse 
som de läser. Det spelar ingen roll om de valt den själva eller om det är 
någonting jag har valt, det är alltid någon som säger att ´den här boken var 
jättebra och jättespännande´ och man ser stunder av läsglädje. 
Förhoppningsvis så fortsätter det när de läser mer men bara det att de faktiskt 
tyckt att det varit så roligt och intressant tycker jag är en del som 
skönlitteraturen bidrar med till svenskämnet. Det är inte så ofta man ser det 
i andra delar av ämnet. Det är inte ofta en elev säger att det är roligt att skriva 
en argumenterande text. Det blir aldrig roligt på samma sätt som 
skönlitteratur är för många. Det tror jag är någonting svenskämnet behöver 
för det är mycket jobb med tekniska delar och textskrivning och det ät svårt 
att få det roligt på samma sätt. /…/ Just glädjen man kan få av 
skönlitteraturen ska nog inte underskattas även om det är svårt att koppla 
glädjen till kunskapskrav och på bedömning. Men som svensklärare känns 
det som att man i alla fall har en skyldighet att försöka sprida lite läsglädje 
även om det måste komma i andra hand utifrån kunskapskraven.  

 
5.1.6 Alexandras syn på skönlitteratur i svenskundervisning  
Alexandra arbetar på en gymnasieskola i en mellanstor stad i mellersta Sverige. 
Skolan erbjuder utbildning inom högskoleförberedande program och 
yrkesinriktade program. Alexandra har arbetat som ämneslärare på gymnasiet 
under hela sin karriär och det har varit i två år. Hennes elever läser det 
naturvetenskapliga programmet. Alexandra trivs väldigt bra med sitt yrke och ser 
många möjligheter med att arbeta med ungdomar som själva valt sin utbildning. 
Utöver undervisning i svenska har Alexandra även undervisning i historia.  
 
Alexandra beskriver sin relation till skönlitteratur som följande:  
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Min relation till skönlitteratur är inte särskilt komplex egentligen. Jag läser 
det jag vill och när jag har tid. Det blir såklart mycket läsande av 
elevuppgifter under läsåren och då kan jag verkligen sakna en god bok. Men 
jag kan villigt säga att jag älskar att läsa. Jag kom i kontakt med skönlitteratur 
tidigt i livet och har aldrig släppt den. Jag vill att mina elever också ska älska 
att läsa, även om jag vet att verkligheten ser lite annorlunda ut. Så jag jobbar 
stenhårt med att öka motivationen för läsning, jag tycker att det är något som 
ingår i bildningsbegreppet. Men ibland går det lite trögt kan man säga. 
Amanda: Lyssnar du på någon form av talböcker? Alexandra: Nja, inte så 
mycket. Jag vill helst läsa i min egen takt. Men visst har det hänt att jag 
lyssnat på böcker. Jag har upptäckt att det är smidigt att lyssna när man kör 
bil. Men min förkärlek till skönlitteratur ligger i bokformen och då helst 
existentiella berättelser gärna med inslag av en krypande känsla, skräck och 
viss fiktion. 
 

Alexandra har till en början svårt att sätta ord på vilken form av skönlitteratur hon 
väljer att använda i sin undervisning och svävar lite ifrån frågan. Hon säger: ”Jag 
väljer ofta någon form av identifikationslitteratur ur olika litterära epoker.” Hon 
tycker dock att det är svårt att göra valen som innefattar skönlitteratur i 
undervisningen. Det hon menar med det är att elevgruppen är avgörande för vilken 
form av skönlitteratur hon väljer. Alexandra berättar: ”Jag ser skönlitteraturläsning 
som en del av begreppet bildning och därmed blir svenskämnet för mig mer som 
ett litterärt bildningsämne.” På frågan om vad det egentligen är för from på den 
skönlitteratur hon väljer att använda svara Alexandra: ”Det blir hela böcker. Jag 
ser störst vinning i att eleverna får följa en berättelse från A till Ö så att säga än att 
läsa en novell som kanske bara skildrar en händelse. Det ger mer underlag för en 
bra examinationsuppgift i samband med läsning av den aktuella boken.”  
 
Alexandra anser att elever kan tillägna sig all möjlig kunskap av sakinnehållet i 
skönlitteratur. Hon säger:  
 

Ja, det är verkligen allt möjligt. I skönlitteraturen går så många delar av andra 
ämnen också in. De kan få kunskap och insikt i historia, samhällskunskap, 
biologi och engelska, ja i allt. Jag tror även att oberoende av vilket 
angreppssätt jag som lärare väljer att anlägga på skönlitteraturen så lär sig 
eleverna att tala, skriva och konversera via litteraturen. Den öppnar dörrar 
till verkligheten samtidigt som den presenterar ett alternativ. Via 
skönlitteratur får eleverna lära sig om världsomspännande betingelser som 
kärlek, olycka och krig och detta kan ske via olika epoker. Det fiffiga i det 
är att olika epoker har olika uttryckssätt och då kan eleverna se 
förändringsmönster över tid. Jag tycker också att det är viktigt att eleverna 
får med sig att skönlitteratur kan innehålla poesi och i poesin och lyriken kan 
de hitta många olika angreppssätt som visar att världen inte är svart och vit. 
Jag har erfarenhet av att tonåringar kan ha en alltför snäv världssyn. Varje 
människa måste tolka många möten och händelser i livet och det tror jag man 
kan lära sig bra genom att tolka många olika slags texter.  
 

När Alexandra ska beskriva hur hon använder skönlitteratur som ett 
kunskapshöjande instrument säger hon att:  
 

Jag tror på att prata och diskutera det man läser. Jag tror nästan att den bästa 
strategin är att lura eleverna och då menar jag såklart inte på ett negativt sätt 
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utan jag försöker lura in dem i olika tankegångar. Jag ser gärna att eleverna 
får läsa någon form av kontroversiell text ibland, det ger alltid ett bra 
ingångsläge. Det har hänt att jag har använt mig av skönlitteratur som 
skildrar viss typ av normbrytning om till exempel sexualitet, rasism, 
civilisationskritik, utanförskap och sen får eleverna tänka och diskutera kring 
det lästa. Men i detta är jag alltid noga med att det ska vara högt i tak, det 
måste man räkna med. Men resultatet brukar bli fantastiskt, när eleverna väl 
kommit på koden i boken och kan koppla den till sig själva och samhället. 
Det är dock viktigt att man väver ihop texterna på ett bra sätt och att alla 
elever känner att de verkligen har förstått texten och dess budskap. Det kan 
höja deras kunskaper i språket, skriften och deras analyserande förmåga. Och 
framförallt förmågan att reflektera över livet. Sen är det ju så att alla texter 
inte behöver vara uttalat kunskapshöjande initialt, även om alla texter har 
förmågan att berika undervisningen. Det som är viktigt är att nästa gång de 
läser något har de med sig diskussionen om den föregående texten, fast de 
inte är medvetna om det.  
 

De val angående skönlitterära böcker som Alexandra gör är grundade på att hon 
ser svenskämnet som ett litterärt bildningsämne. Hon säger: ”Ingen elev ska gå ut 
gymnasiet utan att känna till [John] Keats, [Lord] Byron och [Percy] Shelley.” För 
att utvidga detta beskriver Alexandra hur hon ofta väljer någon form av 
identifikationslitteratur ur olika litterära epoker. Hon berättar:  
 

Eftersom jag undervisar relativt heterogena elevgrupper är det inte alltid 
självklart att välja en klassrumsuppsättning av ondskan bara för att alla bör 
ha läst något av [Jan] Guillou. Vita överklasspojkar på internat är långt ifrån 
många av mina elevers verklighet och jag vill att de ska kunna knyta an till 
litteraturen på sitt eget sätt. Vad eleverna har med sig för erfarenheter in i 
klassrummet är avgörande för mina val av böcker. Det kan kanske tyckas att 
jag förespråkar en klassisk kanonlista men det är inte riktigt så, det jag vill 
komma åt är litteratur som genom historien har förändrat människors syn på 
saker och ting. Visst finns det klassiker med i det angreppssättet men jag tror 
inte på att väcka ett läsintresse med tvång. Litteraturen måste som sagt utgå 
ifrån elevernas verklighetshorisont. Nu sist läste vi Gullivers resor 
[Äventyrsroman publicerad år 1726 av Jonathan Swift] tillsammans och den 
ger ett djup, ett samhällsförakt och ger en bred diskussionsgrund. Några av 
mina favoritböcker som nästan alltid går hem hos eleverna är Den unge 
Werthers lidanden [Brevroman publicerad år 1774 av Johann Wolfgang von 
Goethe] som är den första typen av fan fiction, Frankenstein, Ett anspråkslöst 
förslag [Satirisk artikel publicerad år 1729 av Jonathan Swift], delar av Don 
Quijote [Pikareskroman publicerad i två delar år 1605 och 1615 av Miguel 
Cervantes] och Candide [Satirisk pikareskroman publicerad år 1759 av 
Voltaire].  
 

Kursplanen för svenska kan sägas bestå av två delar, en del med litteratur och en 
del med språk. Alexandra menar att hon i sin undervisning försöker ha någon form 
av jämn fördelning mellan båda delarna. Hon berättar: ”Jag försöker verkligen 
följa läroplanen och delar lika. Men det finns så mycket språkliga aspekter som 
man kan göra via skönlitteratur.” Hon menar därmed att delarna ofta integreras och 
många av de skriftliga uppgifterna som argumenterande texter, referat och 
muntliga anföranden ofta härstammar ur det lästa. Hon säger: ”Jag har ofta använt 
mig av kontroversiella texter för att väcka synpunkter hos mina elever och dessa 
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kan de framförallt använda i debatter och argument.” Dock beskriver Alexandra att 
de språkliga delarna ibland tar överhanden och den skönlitterära biten får stå 
tillbaka till förmån för förberedelser inför bland annat de nationella proven. ”Jag 
önskar att det inte vore så men vi har bara ett antal givna timmar att disponera och 
jag skulle önska att det fanns ytterligare tid för att bara läsa skönlitteratur.”  
 
På frågorna om hur skönlitteratur kan vara en källa till ökad inlevelseförmåga och 
ökad medvetenhet för unga vuxna svarar Alexandra:  
 

Jag skulle nästan säga att skönlitteratur är grunden för att ens ha en 
inlevelseförmåga. Tänk då bara hur tonåringars inlevelse kan utvecklas via 
litteraturen. Böcker kan öppna nya världar och ge eleverna perspektiv på 
dåtiden, samtiden och framtiden. De kan få möta olika människor i olika 
sociala konstellationer och hämta erfarenheter om hur människor kan agera 
i olika sammanhang. Likadant är det med medvetenhet om omvärlden. 
litteratur öppnar dörrar och presenterar alternativa synvinklar på elevernas 
egna uppfattningar. Allt det som är nödvändigt att veta om sin omvärld har 
på ett eller annat sätt gestaltats i litteraturen och allt det som kursplanen säger 
om läsning, att den ska ge ökad självinsikt, ge förståelse för andra 
människors föreställningsvärldar, tankar och livsvillkor tycker jag är en bra 
beskrivning av vad skönlitteraturen kan ge unga vuxna.  
 

När det gäller den sista frågan, om vad Alexandra anser är skönlitteraturens största 
styrka som undervisningsmoment utbrister hon till att börja med: ”Men vad vore 
skolan och svenskundervisning utan skönlitteratur?” Alexandra menar därmed att 
skönlitteratur kan användas till så många olika saker inom svenskämnet och att det 
är dess största styrka. Hon säger: ”Det är helt fantastiskt när man har en elev som 
har knäckt en litterär kod och uppskattar läsning.” Utöver dess breda 
användningsområde anser Alexandra att skönlitteraturläsning i skolan kan vara en 
stund av avkoppling och slippa stressen från känslan av att alltid bli bedömd. ”Jag 
vill gärna göra läsningen lustfylld och avkopplande, läsmomentet examineras 
såklart via olika uppgifter men själva läsningen ska vara stressfri och eleverna ska 
veta att när vi diskuterar och när de skriver uppgifter kopplade till läsning så är det 
viktigaste att de presenterar deras egen uppfattning av det lästa och att det inte 
finns något rätt eller fel.”  
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6 DISKUSSION  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Nedan presenteras en sammanfattning och jämförelse angående de faktorer som 
lärarna angivit i intervjuerna. Vad som framträder i intervjuerna är det individuella 
mönstret som lärarna ger uttryck för och en rad gemensamma teman. Vidare görs 
djupare analyser i lärarnas erfarenhet och deras ämnessyn, undervisningsstrategier 
i skönlitteratur och avslutningsvis diskuteras skönlitteratur som en källa till 
kunskapsutveckling i kombination med det sociokulturella perspektivet. Och det 
betyder att jag kombinerar och jämför de intervjuade lärarnas svar med 
sociokulturella termer som den närmaste proximala utvecklingszonen och 
scaffolding.    
 
4.1.1 Gemensamma teman inom undervisning i skönlitteratur  
Det som framkommit i undersökningen är att alla informanterna har en god 
relation till begreppet och fenomenet skönlitteratur. Samtliga har en syn på 
skönlitteraturläsning som en del av vardagen om än i olika former. 
Skönlitteraturen har inträtt i lärarnas liv vid olika tidpunkter men har gett samma 
resultat – en kärlek till boken och dess fiktiva innehåll. Något som är framträdande 
i lärarnas utsagor är att flertalet tänker och reflekterar över sina elever när de läser 
en skönlitterär bok för eget intresse. Maja säger: ”När jag själv läser brukar jag 
tänka på hur mina elever skulle ta emot boken.” Även Alexandra beskriver sitt 
personliga läsande som en del av hennes profession. Hon säger: ”Jag vill att mina 
elever också ska älska att läsa.” Talböcker är inget som är framstående hos 
informanterna. Några svarar att talböcker förekommer i liten skala men 
majoriteten vill inte lyssna på talbok alls. Det som nämns som orsaker till det är 
egen lästakt, viljan att höra sin egen inre röst och den egna förmågan att själv måla 
upp inre bilder av bokens handling.  
 
Något som visat på mest variation men även vissa likheter är vilken form av 
skönlitteratur informanterna väljer att använda i sin undervisning. Utan varandras 
vetskap delar lärarna in sig i två läger vad gäller den form de presenterar för sina 
elever. Tre av lärarna beskriver en undervisning som bygger på noveller och tre av 
lärarna beskriver en undervisning som bygger på hela romaner. Denna utgång blir 
intressant när det identifieras vilka gymnasieprogram lärarna undervisar på. Maja, 
Helena och Elin arbetar framförallt med elever på yrkesförberedande program. De 
väljer att använda noveller i sin undervisning. Karin, Karl och Alexandra arbetar 
med elever som studerar på ett högskoleförberedande program. De väljer att 
använda romaner i sin undervisning.  
 
Ett gemensamt tema för samtliga lärare är att unga vuxna kan tillägna sig inblick i 
andra världar och individers tankar via skönlitteratur. Romanen eller novellen 
fungerar som en portal till andra världar som eleverna kan förhålla sig till vilket 
ger ökad insikt i hur människor kan agera i olika sociala sammanhang. Utöver 
detta presenteras tankar om att litteratur inbringar historisk kunskap. Karl säger att: 
”Eleverna får tillägna sig historisk kunskap, se olika historiska berättelser och hur 
skönlitteraturen har utvecklats. Det är inte bara den historiska speglingen i olika 
berättelser som är viktig utan också litteraturens historia i sig.” Även Alexandra är 
inne på samma spår men drar parallellen ett steg längre. Hon beskriver 
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skönlitteraturen som: ”De kan få kunskap och insikt i historia, samhällskunskap, 
biologi och engelska, ja i allt.” Således kan svenskämnet med dess 
skönlitteraturläsning ses som en spjutspets inför elevernas kunskapsutveckling 
både inom svenskämnets ramar men även inom övriga ämnen. Ytterligare en 
aspekt som lärarna ser som central i vad elever kan tillägna sig av sakinnehållet är 
moraliska ställningstaganden. Vad som anses vara rätt och fel, ta del av 
människoöden och centrala moraliska teman som hämnd presenteras av flera lärare 
som ett viktigt mål att uppnå och förstå via läsning.  
 
Fyra av sex lärare uttrycker explicit diskussion och samtal som den bästa strategin 
att tillta för att använda skönlitteratur som ett kunskapshöjande instrument. 
Diskussion i mindre grupper och i helklass är varianter som presenteras. Lärarna 
ser vikten av att eleverna får diskutera med varandra och utbyta erfarenheter med 
varandra som det allra väsentligaste i undervisning som bygger på litteratur. De är 
villiga att erkänna brister i skönlitteratur som ett undervisningsmoment, det kan 
vara svårt för elever att ta till sig en viss form av litteratur, ett visst språk och det 
förekommer att elever inte läser alla sidor i texten. Diskussionen gör det då enklare 
för eleverna att ta till sig formen, de får fråga om svåra ord och de kan med hjälp 
av sina kamrater få ett sammanhang för vad boken eller novellen handlar om. 
Detta görs i syfte för att eleverna ska uppnå ett godkänt resultat. Här får vi en 
bekräftelse på att det sociokulturella perspektivet på lärande praktiseras. Lärarna 
väljer att hjälpa eleverna vidare via uppbyggnad av en scaffold. Via frågor och 
diskussioner kan eleverna gå från sin egen förståelsehorisont och vidare i ett 
djupare resonemang om olika delar i skönlitteraturen och vad det har för betydelse 
för dem själva och andra. 
 
Två av lärarna, Helena och Elin, beskriver inte diskussion om texten som sitt 
primära val i sin undervisning. Detta torde bero på de elevgrupper vederbörande 
lärare undervisar i. I dessa elevgrupper är det svårt att motivera eleverna till 
läsning vilket gör att allt fokus ligger på att finna någon form av motivation för att 
överhuvudtaget läsa en skönlitterär text bland eleverna. Även här kan det sägas att 
det sociokulturella perspektivet applicerat på kunskapsutveckling via skönlitteratur 
finns integrerat. Dock inte i samma mån men lärarna väljer att i en mindre skala 
utgå ifrån det eleverna har med sig i bagaget gällande skönlitteratur och anpassar 
undervisningen så att eleverna kan ta sig vidare i sin utveckling. Även om det i 
dessa fall endast gäller utveckling i form av motivation till att läsa skönlitteratur.  
 
De två avgörande faktorerna för vilka skönlitterära böcker lärarna väljer att 
använda i sin undervisning bygger på tillgänglighet och syfte. Samtliga lärare 
beskriver sina val av litteratur med utgångspunkten i sina elever och vilket syfte de 
ska ha med sin skönlitteraturläsning. Samtliga är obligerade att välja litteratur som 
speglar elevernas studieinriktning, vilket kan vara till en fördel men det kan även 
vara till en nackdel. De lärare som undervisar på yrkesinriktade program har svårt 
att finna litteratur som berör elevernas kommande karriärer som svetsare, 
lastbilschaufförer eller snickare. Lärare som undervisar på högskoleförberedande 
program har det betydligt enklare, där ligger fokus på litteratur som ses om 
bildning för eleverna och bygger ofta på aktuella händelser i dagens samhälle. Den 
största hindret dessa lärare har är att finna skönlitteratur i hela 
klassrumsuppsättningar. Till detta läggs, något som utifrån informanternas utsagor 
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kan klassas som sekundärt, att valen av vilka skönlitterära böcker lärarna väljer att 
använda bygger på att underhålla eleverna.  
 
Fyra av sex lärare väljer att dela upp sin undervisning i hälften skönlitteratur och 
hälften språk. Dock påpekas det gång på gång att dessa delar ständigt integreras 
och det finns inga raka linjer mellan ämnets olika delar. Helena och Karl väljer 
däremot att presentera sina svar på ett annorlunda sätt. Karl säger: ”Ja, men de går 
inte heller att helt separera. I och med att det språkliga finns även i litteraturen 
medan litteraturen inte finns i allt det språkliga. Så det blir nog mer språk på det 
sättet. Vi är alltid tvungna att koppla ihop arbetet med litteraturen med någon typ 
av redovisningsform och det är ju något språklig aspekt. Så språket blir en större 
del.” Även Helena är inne på att språket har en större del i undervisningen men av 
andra orsaker. Hon säger: ”Det är svårt att hitta bra böcker men med många läs- 
och skrivsvaga elever så måste vi ägna oss mycket åt språk. Lära dem skriva 
referat, lära dem diskutera och analysera, det tar tid. Så jag erkänner på en gång att 
skönlitteraturen hamnar i skymundan.” Båda dessa lärare erkänner att den 
språkliga delen har överhanden i undervisningen. Men deras orsaker är av olika 
karaktär. Karl genomför i hans tolkning av kursplanen all den 
litteraturundervisning han anser att eleverna behöver. Därav blir den språkliga 
delen större än den litterära. Helena däremot måste sätta skönlitteraturen i andra 
rummet på grund av att hennes elever är så pass läs- och skrivsvaga. Undervisning 
i att skriva olika former av texter och läsning i form av träning i läshastighet kräver 
så pass många undervisningstimmar att skönlitteraturläsning inte hinns med.  
 
Att skönlitteratur är en källa för ökad inlevelseförmåga och ökad medvetenhet om 
omvärlden är samtliga lärare överens om. Idel upprepning av ord som möten med 
andra individer, insikt i andra världar och perspektivutvecklande är något som 
präglar intervjusvaren. Elever kan genom skönlitteraturläsning få insikt i sig 
själva, i andra och på samhället genom olika speglingar och vinklar som endast 
skönlitteraturen kan bidra med.  
 
Den största styrkan skönlitteraturen har som undervisningsmoment är dess bredd 
och att den täcker så mycket. Maja uttrycker: ”Det är en källa utan botten.” 
Skönlitteratur kan ge inblick i allt och det är en möjlighet att utveckla fantasin. 
Skönlitteraturläsning kan också vara ett efterlängtat avbrott ifrån övrig 
undervisning. Läsningen kan vara ett tillfälle att andas och slippa stressen från 
betyg och bedömning och tillika göra något roligt. Karl uttrycker det: ”Det är inte 
ofta en elev säger att det är roligt att skriva en argumenterande text. Det blir aldrig 
roligt på samma sätt som skönlitteratur är för många. Det tror jag är någonting 
svenskämnet behöver för det är mycket jobb med tekniska delar och textskrivning 
och det ät svårt att få det roligt på samma sätt.”  
 
6.1.2 Lärarnas erfarenheter och deras ämnessyn  
Perez Prieto menar att den egna förståelsen av saker och ting är starkt kopplad till 
den livsberättelse den enskilde bär med sig. Vilken livsberättelse eller historia är 
det de intervjuade svensklärarna bär med sig? Jo det är en god relation till 
begreppet och fenomenet skönlitteratur. Skönlitteraturläsning är en självklarhet för 
samtliga lärare, det är något de till stor del inbegriper i sin vardag och det speglar 
deras svar rörande skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas, analyserande – och 
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reflekterande färdigheter – deras kunskapsutveckling. Samtliga lärare har endast 
besvarat intervjufrågorna med positiva kommentarer angående skönlitteratur som 
undervisningsmoment. De anser att det är något som är viktigt i dagens 
skolkontext men även i dagens samhällskontext och beskriver dess styrka som väg 
in i olika perspektiv och världar. Lärarnas livshistorier kan således beskrivas som 
betydande för den undervisning i skönlitteratur de bedriver, även om tre av de 
informerande lärarna inte kan, på grund av sina elever, genomföra den 
undervisning via skönlitteratur som de skulle vilja. Historierna har präglat lärarna 
till en positiv inställning till skönlitteratur och lärarna vill att deras elever ska få 
uppleva samma resa och känsla. Molloy menar precis som de intervjuade lärarna 
att skolan och samhället har och alltid kommer att påverka och skapa normer kring 
skönlitteraturläsning och dess attityder till den. Att skolan och samhället påverkar 
attityder torde inte vara något nytt och det är något som informanterna håller med 
om. Deras berättande bygger på deras egna erfarenheter som grunden i deras 
undervisning i skönlitteratur. Men alla präglas vi av samhällets normer och 
samhällets förändringar så att informanterna ska vara helt opåverkbara går inte att 
styrka.   
 
Molloy beskriver en svenskundervisning som har befordrat vissa lässätt samt 
undvikit eller motarbetat andra. Undervisningen har därmed genom litteraturval 
och dess innehåll givit en bild av historien och samhället – vad som är viktigt och 
vad som inte är det. Resultatet i undersökningen visar en spridning i vilken form 
av skönlitteratur lärarna väljer att använda i sin undervisning. Om detta jämförs 
med Molloys tankar kring att litteraturvalen och dess innehåll har givit eleverna en 
bild av historien och samhället så finns det skillnader i vad svensklärarnas elever 
får ta del av. Tre av lärarna använder noveller i sin skönlitteraturundervisning och 
tre av lärarna använder sig av hela romaner i sin undervisning. Vad innebär detta? 
Är det någon skillnad att läsa en kort novell istället för en hel bok? Ja, det är det 
faktiskt. Det blir en skillnad i vad man lägger in i svenskämnet. Lärarna 
presenterar olika svenskämnen och olika samhällsbilder för sina elever.  
 
Malmgren beskriver ett svenskämne som inte är enhetligt. Han menar att ämnet 
har tre delar. Svenska som ett färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne samt svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I den här 
undersökningen har svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne varit en av de 
grundläggande byggstenarna i att förstå studiens huvudsyfte. Hur ser det 
egentligen ut i praktiken? Vilken ämneskonstruktion dominerar i samband med 
skönlitteratur som ett kunskapshöjande instrument? 
 
Helena och Elin presenterar ett svenskämne som präglas av färdighet och med 
noveller som den enda from av skönlitteraturläsning i undervisningen spelar tyvärr 
litteraturläsningen mindre roll. Den formella färdighetsträningen dominerar, 
Helena beskriver läs- och skrivsvaga elever som måste få hjälp med att lära sig 
skriva olika former av texter. Det har en betydande konsekvens för hur 
skönlitteratur kan vara av betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling, det blir 
svårt att se litteraturen som en bärande byggsten i kunskapsutveckling när den får 
liten plats i undervisningskontexten. Både Helena och Elin ser skönlitteraturens 
möjligheter och vill använda den som undervisningsmoment, men deras elever är 
inte redo för det. Vad innebär detta utifrån ett sociokulturellt perspektiv på 
skönlitteraturläsning i svenskundervisningen? Det sociokulturella perspektivet är 
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inte applicerat på skönlitteraturundervisning per se, alltså hur lärarna med hjälp av 
scaffoldning kan hjälpa sina elever vidare i sin utveckling. Men innebär det då att 
det sociokulturella perspektivet inte alls är representerat? Nej, det gör det inte. 
Som Helena och Elin presenterar så är deras elever inte redo att ta sig vidare i sin 
utveckling via skönlitteratur. Deras fokus måste ligga på andra saker – 
färdighetsträning. Helena och Elin uttrycker båda en önskan om att se svenska som 
ett erfarenhetspedagogiskt ämne men deras elever har inte möjlighet att ta till sig 
ett svenskämne av den karaktären.  
 
Majas syn på svenskämnet är svårast att definiera. Hon drar mot svenska som ett 
färdighetsämne men beskriver också vikten i att skönlitteraturläsning kan vara 
bildande. Hon befinner sig således i ett gränsland mellan två varianter av det 
svenskämne som Malmgren presenterar, svenska som ett färdighetsämne och 
svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. I hennes framställning finns tydliga 
drag av sociokulturella termer. Hon uttrycker explicit vikten av att känna sina 
elever väl, känna till deras närmaste proximala utvecklingszon, för att sedan kunna 
lotsa eleverna vidare i deras skönlitteraturläsning och kunskapsutveckling via väl 
avvägda pedagogiska val gällande material och metod.  
 
Karin och Alexandra presenterar svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 
inför sina elever. De beskriver båda en förkärlek till klassiker och 
skönlitteraturläsning ska för deras elever vara personlighetsutvecklande och 
bildande. Undervisningen med skönlitteratur får enligt dessa lärare lika stort 
utrymme som övrig undervisning i svenskämnet och de väljer att integrera delarna 
med varandra. Karl är inne på samma spår och ser svenskämnet som ett 
litteraturhistoriskt bildningsämne men presenterar aspekter som stämmer överens 
med svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Men hans beskrivningar om 
diskussioner och framförallt kommunikation med sina elever om skönlitteratur och 
det lästa ger inblick i hur han ser på ämnet per se. Karl ser en historisk aspekt i sin 
undervisning med skönlitteratur och vill att eleverna ska finna sig själva genom 
undervisningen. Han beskriver ren och skär lycka när en elev tycker att 
skönlitteraturläsningen varit givande och eleverna har tagit åt sig av innehållet. 
Kar ser därmed också en möjlighet att bearbeta existentiella frågor via läsning. 
Även fast dessa lärare har inslag av svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne 
är det svenska som ett litteraturhistoriskt ämne som dominerar. Dock är det i dessa 
utsagor som det sociokulturella perspektivet kommer till sin fulla rätt när det gäller 
kunskapsutveckling via skönlitteratur. Dessa lärare anser att skönlitteraturen kan 
presentera alternativ för eleverna. Med hjälp av diskussioner och seminarier får 
eleverna utvecklas via sin läsning, de får utveckla sin förmåga att analysera och 
reflektera om sin omvärld och deras egen plats i den världen. Karin, Alexandra och 
Karl utgår ifrån den närmaste proximala utvecklingszonen, bygger där en scaffold 
och lotsar sina elever in i ett självständigt tänkande kring vilken betydelse 
sakinnehållet i skönlitteratur har för dem själva och samhället.  
 
I detta blir det således tydligt att en del av undersökningens metodiska ansats kan 
tyckas vara överflödig. Tanken om att svenska som ett erfarenhetspedagogiskt 
ämne är den bästa inriktningen för att skönlitteratur ska vara kunskapsutvecklande 
stämmer inte. Det är fullt möjligt att med sociokulturella perspektiv undervisa 
kunskapsutvecklande via skönlitteratur, om än i olika mån, utifrån alla tre 
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perspektiv på svenskämnet. Det är endast graden och innehållet i 
kunskapsutveckling via skönlitteratur som varierar.  
 
Men vad innebär det rent praktiskt att lärarna har olika inriktningar i sin 
svenskundervisning? Det innebär att dagens elever inte möter ett enhetligt 
svenskämne och att läroplanen ger varje enskild lärare möjligheten att tolka 
innehållet på ett personligt vis. I förlängningen leder det till att orden ”lika skola 
för alla” inte uppfylls.  
 
Utifrån detta är det möjligt att dra paralleller till det som Ulfgard63 beskriver i sin 
avhandling. Litteraturundervisningens syften kan tolkas på olika sätt. Ulfgard drar 
även en slutsats som visar att lärare vid olika gymnasieprogram har olika mål och 
syften. Det stämmer bra överens med det som presenteras i resultatet. Ju mer 
teoretisk den gymnasielinje läraren undervisar på är, desto mer är svenskämnet ett 
litterärt bildningsämne. Karl, Karin och Alexandra undervisar på teoretiska 
gymnasielinjer och nyttjar verkligen skönlitteratur för att bygga ett litterärt 
bildningsämne. Maja, Helena och Elin har goda intentioner att använda 
skönlitteratur som kunskapshöjande instrument, men eleverna på deras 
yrkesförberedande program är inte mottagliga för det. Således blir det tydligt att på 
de studieförberedande programmen ses svenskämnet mer som ett litterärt 
bildningsämne än på de yrkesinriktade programmen.  
 
6.1.3 Undervisningsstrategier i skönlitteratur  
Resultatet gällande hur skönlitteratur kan användas som ett kunskapshöjande 
instrument kan sammanfattas med ett citat från läraren Karl: ”Jag försöker låta 
eleverna diskutera så mycket jag bara kan.” Majoriteten av lärarna beskriver en 
kunskapsutveckling via diskussion med både lärare och kamrater om det lästa. 
Både diskussioner i helklass och diskussioner i mindre grupper är vanligt 
förekommande. Bommarco förespråkar diskussion som det främsta hjälpmedlet för 
kunskapsutveckling via skönlitteraturläsning. I och med att samtliga lärare 
beskriver diskussionen som det absolut bästa sättet att göra läsning till 
kunskapsutveckling, såklart i kombination med någon form av skriftlig uppgift, 
kan elevernas förställningshorisont utvidgas. Som några av lärarna beskriver, 
tenderar dagens unga att ha en alltför snäv världsbild men via skönlitteraturläsning 
kan alternativ presenteras. Via läsning och diskussion får eleverna möta olika 
sociala världar och inte endast den värld som representeras av sträckan till skolan 
från hemmet. Eleverna får på det sättet utveckla sin fantasi, sin förmåga att 
föreställa sig text i bilder och händelser, och därmed ökar chanserna för 
kunskapsutveckling.  
 
Lärarna beskriver i likhet med Bommarco hur sociala arenor i skönlitteratur kan 
hjälpa elever att reflektera över sina egna sociala arenor. Hur man beter sig, hur 
människor kan tänkas handla i olika situationer och vad som förväntas av mig som 
medmänniska. Lärarna beskriver här hur skönlitteraturen, oavsett om det är en 
roman eller en novell, ger vidgade erfarenheter samtidigt som den ger 
ställföreträdande upplevelser. Det innebär att lärarna ser skönlitteratur som ett 
mycket värdefullt instrument för kunskapshöjning och uppfyller läroplanens mål 
om att eleverna ska få se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och 
                                                 
63 (2015).  



 

51 
 

rum. I detta blir det ännu tydligare, än vad som presenterades ovan, hur det 
sociokulturella perspektivet har betydelse för hur skönlitteratur kan bidra till 
kunskapsutveckling. Lärarna låter sina elever diskutera den lästa skönlitteraturen, 
den mer kunnige lotsar sina elever in i hur man använder ett kulturellt redskap för 
kognitiv utvecklig. Vad som framgår av intervjusvaren kan det vara både läraren 
eller kamrater som är den mer kunnige personen beroende på situation. Samtliga 
elever får en scaffold som stödjer deras egen position i analyserings- och 
reflektionsteknik och som stödjer deras personliga kunskapsutveckling framåt. 
Syftet är att träna eleverna, utveckla dem så att det sociokulturella perspektivet på 
lärande uppfylls. Det som eleverna inledningsvis behövde stöd för att uppfatta som 
bärande motiv och teman i skönlitteratur, kan de så småningom uppfatta på egen 
hand och ta till sig den lästa skönlitteraturen på ett helt annat sätt. 
Kunskapsutveckling via skönlitteratur byggs på så sätt succesivt upp tills det blir 
en naturlig del av elevens tänkande. Under denna process, med diskussioner och 
reflekterande skrivuppgifter, utvecklas analys- och reflektionsförmågan till den 
grad att eleven kan reflektera över skönlitteraturens betydelse för samhället, 
samhällets betydelse för skönlitteratur och den egna individens position i dessa 
komplexa mönster.  
 
Molloy beskriver i sitt resultat att noggranna val av skönlitteratur hos lärare samt 
undervisningsstrategier som bygger på att eleverna inte endast ska lära sig om 
litteratur utan även av den. Undervisningsstrategierna har ovan presenterats med 
diskussion som grund och hur framgångsrik metoden är enligt informanterna och 
etablerade forskare. Vad beträffar de val av skönlitteratur lärarna gör bygger till 
allra största del på tillgänglighet och syfte. Kan det tolkas som noggranna val? Ja 
faktiskt så kan det göras det. Lärarna beskriver en urvalsprocess som grundar sig i 
de förordningar de är tvungna att förhålla sig till. De försöker finna litteratur som 
representerar det program de undervisar på och de väljer skönlitteratur som de tror 
och anser ska ge eleverna bildning. Som en av lärarna beskriver så handlar de 
skönlitterära valen om en chansning. Alla elever kommer inte att tillmötesgå den 
valda litteraturen på ett positivt sätt. Det är en omöjlighet att tillfredsställa alla 
elever på samma gång. I detta finns det en paradox med undervisning i 
skönlitteratur. Visst kan lärare göra noggranna och väl övervägda val av 
skönlitteratur i sin undervisning men dessa val bygger i grund och botten på deras 
egna preferenser. Här är något intressant som alla svensklärare och även svenska 
skolan måste förhålla sig till. Är det ens möjligt att ha en skola som är likvärdig för 
alla? De val som informanterna gör kan även sägas vara kopplade till en form av 
verklighetsskildring. Några av lärarna uttrycker en strävan efter att finna litteratur 
som representerar elevernas kommande arbetsliv eller skönlitteratur som är 
representativ för samtiden. Skönlitteraturen ska i stor mån representera 
”verkligheten”.  
 
Årheim uttrycker en övertygelse om att meningsskapande i skönlitteraturläsning är 
något som skapas i en relation mellan läsaren, texten och författaren. Dock finns 
det en fjärde komponent som påverkar unga vuxnas tolkning av den lästa 
skönlitteraturen – en allt aggressivare marknadsföring av ny litteratur. Enligt 
Årheim leder det till styrning av det lästa som leder till en förståelse som bygger 
på en kommersiell mediamarknad. Eleverna får således svårt att skilja mellan fakta 
och fiktion i dagens skönlitteratur. En undran som uppstått via undersökningens 
gång är om de intervjuade lärarna uppfattar det som problematiskt att unga vuxna 
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möjligtvis inte kan skilja mellan fakta, fiktion och faktion. Det är något som borde 
tagits upp i undersökningen för att ge en mer nyanserad bild av unga vuxnas 
skönlitteraturläsning. Dock torde det vara säkert att säga att kunskap eller bristen 
på kunskap att skilja dessa tre komponenter åt inte nödvändigtvis behöver vara 
relaterat till att eleverna inte lär sig och utvecklas av sakinnehållet i skönlitteratur.   
 
Utifrån detta blir det relevant att ta upp Mossberg Schüllerqvists tankar om hur 
lärare och elever kan använda skönlitteraturen som en väg in till kunskap och 
upplevelser om människor. Samtliga informanter beskriver hur unga vuxna kan 
utveckla framförallt sig själva och det egna tänkandet i förhållande till den egna 
världsbilden och den mer vidgade världsbild som de möter via läsning. Mossberg 
Schüllerqvist beskriver det som att eleverna utvecklar sin värderingsförmåga via 
läsning av skönlitteratur och kan genom skönlitteratur delta i en kritisk 
verksamhet. Detta är något majoriteten av de informerande lärarna försöker 
genomföra i sin svenskundervisning. Att läsa skönlitteratur utvecklar elevernas 
reflektionsförmåga och förmågan att värdera sin egen läsning. Genom att premiera 
ett gott förhållningssätt till skönlitteratur som samtliga informanter gör innebär att 
eleverna utvecklar egna ståndpunkter via skönlitteraturläsning, blir sina egna 
personer och anammar inte sina lärares tolkningar och värderingar.   
 
Det mest intressanta i Mossberg Schüllerqvists studie är hur lärare kan använda 
kombinationsstrategier som presenteras för eleverna så att de kan artikulera 
ståndpunkter och åsikter. Enligt författaren måste eleverna klara av att läsa en text 
på grundläggande nivå för att sedan använda, med hjälp av läraren, en 
litteraturpedagogisk ansats för att få förståelse för hur den fiktiva och verkliga 
världen hänger samman. Detta är något som går emot den här studiens 
utgångspunkt som endast fokuserar på sakinnehållet i skönlitteratur och hur det 
kan bidra till kunskapsutveckling. Enligt Mossberg Schüllerqvist måste 
kunskapsutveckling via skönlitteratur bygga på grundläggande undervisning i 
läsförståelse och förbättrande av läshastighet. Detta ger en annan synvinkel på 
skönlitteraturläsningens komplexa undervisningsnatur och torde ge invändningar 
mot den här undersökningens uppbyggnad. Förmåga att se det betydelsebärande i 
skönlitteratur för unga vuxna, samt utveckla deras kunskapsutveckling kan i detta 
avseende inte ske utan gedigen undervisning i vad en text explicit uttrycker med 
fabel och intrig. Detta bör ske innan eleverna börjar tolka skönlitteraturen utifrån 
sociala sammanhang och situationer. Den grundläggande läsförståelsen blir en 
litteraturdidaktisk bro som eleverna kan ända när skönlitteratur ska bidra till en 
ökad kunskapsutveckling.  
 
6.1.4 Skönlitteratur som källa till kunskapsutveckling  
Samtliga lärare är överens om att skönlitteratur har betydelse för och är en källa till 
unga vuxnas kunskapsutveckling. När en elev läser en skönlitterär text utsätts 
denne alltid för risken eller möjligheten att förändras. Det gemensamma temat för 
svensklärarnas svar är att eleverna kan tillägna sig inblick i andra världar och 
andra individers tankar genom skönlitteraturläsning. Med tanke på dessa svar torde 
skönlitteratur vara ett dynamiskt fenomen. Ett fenomen som bidrar med 
analysbegrepp kopplat till den egna identiteten och förståelse av omvärlden.  
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Detta kan kopplas till Årheims tankar om textens dynamiska identitet, den som 
hon benämner som textens arteakt. Således kan det sägas att varje enskild elev 
tillskriver en text en viss mening. En text betyder alltid något för läsaren. Den 
väcker tankar, minnen och förväntningar inför vad som har hänt, vad som händer 
och vad som komma skall. Givetvis är det så att den mening som eleverna 
formulerar genom skönlitteraturläsning inte alltid stämmer överens med den 
mening som egentligen riktas av texten. Det är något man får ta i beaktande men 
innebär det egentligen något negativt? Nej, egentligen inte. Kunskapsutveckling 
sker via den mening varje elev tillskriver texten, den mening varje elev kan 
projiciera genom sig själv och omvärlden. Och därmed göra välgrundade analyser 
och reflektioner om sin egen tillvaro. Om det inte är den mening läraren har tänkt 
sig har mindre betydelse. Hur ska lärare då förhålla sig till detta? Kanske Årheims 
tankar om att skönlitteraturläsning inte utgör någon garanti för att eleverna blir 
världsmedborgare men den har väl en potential för utvecklande av individers 
omvärldsförståelse vara vägledande. Det kan tänkas att eleven inte kan göra 
reflektioner om mer än en annan tanke som en individ i en skönlitterär bok 
uttrycker kopplat till sig själv. Men det är inget problem! Bara den lilla 
reflektionen, som mycket väl kan sägas utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv, är 
grunden till något mycket större och därmed kan det sägas att skönlitteratur har 
stor betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling.  
 
6.2 Metoddiskussion  
Mitt tillvägagångssätt inför och under detta arbete är beskrivet under 
metodavsnittet. Det är dock relevant att ytterligare diskutera arbetets metodansats. 
Ett viktigt påpekande angående hela studiens utformning och generaliserbarhet är 
att deltagarantalet är en aning lågt för att egentligen kunna beskriva ett allmänt 
förhållande till skönlitteratur som källa till unga vuxnas kunskapsutveckling i 
dagens skola.  
 
Att valet föll på att genomföra intervjuer för att få fram ett tillfredsställande 
resultat är i sig inte speciellt konstigt. Vill en forskare komma åt attityder och 
tankar om ett fenomen krävs en kvalitativ metod som gör det möjligt att resonera 
och diskutera fram svar parterna emellan. Följdfrågor och utvecklande är av största 
vikt för att få fram det väsentligaste. Dock finns det såklart en del nackdelar med 
ett sådant tillvägagångssätt också. Att genomföra ett antal intervjuer som här har 
gjorts medför att intervjuaren intar en särskild position efter låt säga de två första 
intervjuerna. Denna position kan liknas med en vana och lite nonchalans. Att göra 
bra intervjuer bygger nog i grund och botten på att öva, öva vad intervjuaren ska 
ställa för frågor, vilka följdfrågor som kan vara av intresse samt hur intervjuaren 
ska respondera och lyssna på bästa sätt på det informanten har att säga. Det är 
något som i denna studie kan vara en nackdel. Bristen på erfarenhet av 
intervjuande har lett till att forskaren kan ha missat att fånga upp intressanta 
nyanser, ställt fel följdfrågor eller styra samtalet i fel riktning. Det finns såklart 
många frågor som intervjuaren kunde ha ställt men som i stundens hetta har 
missats. Detta är något som visar sig under transkriberingens gång.  
 
Något som också hade varit av nytta var att låta informanterna få ta del av 
intervjumanualen i förväg. Då hade informanterna kunnat förbereda sig en aning 
inför mötet med intervjuaren och mer utförliga svar hade varit möjliga att få fram. 
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I och för sig ledde den valda metoden till spontana svar som kan vara att föredra 
för autenticitetens skull men för att få svar som är mer uttömmande, mer djupa 
hade informanterna med fördel kunnat få ta del av manualen en tid innan mötet.  
 
Ytterligare en nackdel med intervjuer som metod är att det är tidskrävande att 
genomföra, transkribera, bearbeta och analysera. Önskvärt hade varit att få 
kombinera intervjuerna med ytterligare en metod, till exempel observationer eller 
någon form av enkätundersökning för att få ytterligare en dimension på hur 
praktiskt arbete kan genomföras för att öka unga vuxnas kunskapsutveckling via 
sakinnehållet i skönlitteratur. Dock hade det varit svårt att genomföra med tanke 
på arbetes begränsade tidsomfång.  
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7 SLUTSATSER    
Avslutningsvis kan flera övergripande linjer urskiljas när det gäller svensklärares 
syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling. I 
undersökningen har svensklärarnas syn kartlagts för att få en fördjupad och 
breddad syn på tidigare forskningsresultat. I ett första steg har det varit möjligt att 
formulera en användning av skönlitteratur i undervisningssammanhang som 
bygger på lärarnas egna erfarenhet och livshistorier. Deras syn och erfarenhet 
präglas av vilket gymnasieprogram lärarna är anställda vid. En slutsats är därmed 
att lärarna ser skönlitteraturens betydelse subjektivt. Den individuella 
uppfattningen om skönlitteratur finns alltid närvarande men samtliga lärare har 
inte möjlighet att ge uttryck för den i sin undervisning.  
 
I lärarnas utsagor har variation i den form av skönlitteratur de väljer att använda 
uppdagats. Alla elever är inte mottagliga för samma form av skönlitteratur och det 
grundar sig i om de läser på ett högskoleförberedande program eller ett 
yrkesförberedande program. Detta visar sig inte minst i det lärarna som arbetar vid 
yrkesförberedande program berättar om läs- och skrivsvaga elever. Där har 
skönlitteratur inte samma betydande effekt för kunskapsutveckling hos elever som 
på de högskoleförberedande programmen. Dock är det viktigt att påpeka att lärarna 
vid de yrkesförberedande programmen är medvetna om skönlitteraturens betydelse 
för kunskapsutveckling och uttryckligen önskar att de kunde arbeta mer med 
skönlitteratur under svenskämnets undervisningstimmar.  
 
Det sociokulturella perspektivet på lärande är i allmänhet representerat hos de 
intervjuade lärarna men hos fyra lärare i synnerhet när det gäller undervisning i 
skönlitteratur. Med hjälp av olika undervisningsstrategier, val av skönlitteratur och 
medvetenhet om sin elevgrupp använder sig lärarna av den närmaste proximala 
utvecklingszonen, scaffoldning och bruk av elevernas befintliga kunskaper kan 
skönlitteratur vara kunskapsutvecklande. Med stöd av en kunnig person, lärare 
eller kamrat, som fäster uppmärksamheten hos den lärande om hur denne kan ta 
sig vidare i sin utveckling genom läsning av skönlitteratur utveckla sin analys- och 
reflektionsförmåga. Den lärande kan på så sätt få en ökad omvärldsförståelse av 
sakinnehållet, den lärande kan förstå dagens samhälle utifrån nya perspektiv och 
den lärande kan förstå sin egen position i dagens samhälle och hur den kan 
förändras. Skönlitteratur är kunskapsutvecklande så till vida att den kan presentera 
alternativ. Genom att de intervjuade lärarna explicit har uttryckt dessa tankar är det 
möjligt att konstatera att de anser att skönlitteratur kan användas som ett 
kunskapshöjande instrument om man utgår ifrån den närmaste utvecklingszonen i 
val av skönlitteratur, i val av undervisningsstrategier och i val av ämnessyn.  
 
Vad som varit framträdande i undersökningen är att samtliga lärare ser möjligheter 
med undervisning via skönlitteratur. Det har påpekats att elever kan tillägna sig 
alternativ, perspektiv och formell kunskap av sakinnehållet i skönlitteratur. 
Elevernas inlevelseförmåga och medvetenhet om omvärlden kan höjas i samband 
med att eleverna möter skönlitteratur i olika former. Det har också påtalats de 
historiska, samtida och framtida aspekterna som elever kan få ta del av via läsning 
samt kunskaper som är möjliga att använda i skolans alla ämnen. Och för att uppnå 
detta väljer lärarna att använda skönlitteratur som syftar till att bilda eleverna 
utifrån den utvecklingsfas de befinner sig i. Det kan vara allt från ungdomstexter, 



 

56 
 

dramer till modernistiska romaner. Således kan det konstateras att svensklärares 
arbete är komplext och det är oerhört många aspekter som måste tas i beaktande 
innan en bok ens hinner nå elevernas händer. Dessa aspekter gör det omöjligt att 
formulera ett svenskämne som är lika för alla elever.  
 
För att avsluta arbetet där det böjande kan det påpekas att undersökningens 
bärande byggsten är skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling. När detta ska komma till uttryck i vad skönlitteraturens 
största styrka som undervisningsmoment är beskriver alla lärare skönlitteraturens 
bredd och användbarhet. Det finns skönlitteratur som beskriver allt en människa 
kan uppleva och det ger eleverna möjligheter att sätta perspektiv på sitt eget liv 
och vardag. Även om delen med språkliga aspekter inom svenskämnet ibland tar 
överhanden har skönlitteraturen fortfarande en given plats i dagens 
svenskundervisning. Samtliga lärare som deltagit i denna studie har en positiv syn 
på och erkänner villigt att skönlitteratur har betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling. Dock är det inte alltid möjligt att ge skönlitteraturen den plats 
den förtjänar. Detta på grund av olika elevgrupper och den möjlighet, frihet och 
svårighet som finns i att tolka dagens läroplan. Hur vi ska förhålla oss till det är en 
annan historia.  
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8 SAMMANFATTNING  
I denna undersökning har syftet varit att, med teoretiskt utgångspunkt främst i det 
sociokulturella perspektivet, kartlägga hur sex verksamma svensklärare ser på 
vilken betydelse skönlitteratur har för unga vuxnas kunskapsutveckling. Mer 
specifikt har studien fokuserat på hur sakinnehållet i skönlitteratur påverkar unga 
vuxnas kunskapsutveckling och medvetenhet om omvärlden. Studien har utgått 
ifrån en kvalitativ metodansats med semistrukturerade djupintervjuer.  
 
Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare har en gedigen relation till 
begreppet skönlitteratur och ser det som ett viktigt inslag i dagens 
svenskundervisning. De sex svensklärarna som har varit aktuella i denna studie 
uttrycker mer eller mindre en bild av en svenskundervisning som bygger på ett 
aktivt användande av skönlitteratur utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande 
men som har variationer i den form av skönlitteratur som eleverna får möta. Alla 
elever är inte mogna nog att möta skönlitteratur i dess helhet utan några möter den 
i kortare novellformer. Dock står det klart att skönlitteratur bidrar med nya 
perspektiv, nyanser och alternativ till elevernas befintliga världsbild. Eleverna kan 
via skönlitteratur få möta nya världar – forntida, samtida och framtida – samt 
reflektera över olika sociala sammanhang och vilken betydelse den egna personen 
har i dagens samhälle. Detta görs oftast utifrån diskussioner eller reflekterande 
skrivuppgifter. De intervjuade lärarna brukar på så sätt den sociokulturella termen 
scaffolding för att lotsa sina elever vidare i sin kunskapsutveckling via 
skönlitteratur.   
 
Jag kan konstatera att utifrån denna undersökning står det klart att samtliga 
intervjuade lärare ser skönlitteratur som ett viktigt undervisningsinstrument och att 
sakinnehållet i skönlitteratur har en positiv betydelse för unga vuxnas 
kunskapsutveckling. Dock visar resultatet ingen enhetlig bild när det gäller vilken 
form av skönlitteratur som eleverna ska och får möta vilket ger ett intryck av att 
vissa elever får möjligheter att möta ett mer nyanserat och brett svenskämne än 
andra.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV  
 
Hej!  
 
Mitt namn är Amanda Hellqvist och jag studerar på ämneslärarutbildningen med 
inriktning mot gymnasiet vid Högskolan Dalarna. Jag läser just nu min nionde 
termin av tio och ska därmed skriva mitt andra examensarbete.  
 
Mitt första examensarbete skrev jag under vårterminen 2016 och det var en 
litteraturstudie som grundade sig på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas 
inlevelseförmåga och ökad medvetenhet om omvärlden. Tanken är att mitt andra 
arbete ska bygga vidare på mitt första och därmed är jag intresserad av att 
kartlägga verksamma svensklärares syn på skönlitteraturens betydelse för unga 
vuxnas kunskapsutveckling.  
 
Mitt tillvägagångssätt bygger på sex inspelade djupintervjuer där informanterna 
kommer att vara fullständigt anonyma.  
 
Min fråga är således om du skulle kunna tänka dig att medverka i en av mina 
intervjuer? Innan detta skickats till dig via E-post har vederbörande rektor 
tillfrågats och gett godkännande att dennes personal får delta i en intervju under 
arbetstid.  
 
Jag är så tacksam för hjälp och medverkan!  
 
Vänligen kontakta mig via E-post eller telefon. 
 
07X-XXX XX XX 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Amanda Hellqvist  
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BILAGA 2: INTERVJUMANUAL  
 
Skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling  
 
Med termen skönlitteratur menar jag i denna uppsats: en litterär och fiktiv 
berättelse i form av tryckt bok eller i form av talbok 
 
Informerar om etik – studiens syfte och tillvägagångssätt, fullständigt anonymt i 
min presentation, inga personuppgifter eller information om arbetsplats kommer 
vara tillgängliga för andra än mig och min handledare. Deltagandet är frivilligt, 
informanterna har rätt att inte svara på frågor de inte vill svara på samt deras rätt 
att när som helt avbryta deltagandet.  
 
1 
Vad är din relation till skönlitteratur? (fiktiv berättelse i form av tryckt bok eller i 
form av talbok)  
 
2 
Vilken form av skönlitteratur föredrar du att använda i din undervisning? 
(jämförande aspekt i förhållande till mitt huvudärende som är skönlitteratur)  
 
3 
Vilken kunskap kan elever tillägna sig av sakinnehållet i skönlitteratur?  
 
4 
På vilka sätt kan skönlitteratur användas som ett kunskapshöjande instrument? 
(undervisningsstrategier)  
 
5 
Vilka skönlitterära böcker väljer du att använda i din undervisning? Varför? Varför 
väljer du A och inte B? Varför väljer du C och inte D?  
 
6 
Gy 11 kan inom svenskämnet sägas bestå av hälften skönlitteratur (sakinnehåll – 
självinsikt, förståelse av andra människors föreställningsvärldar, tankar, 
livsvillkor) och hälften språk. Har du i din undervisning denna form av 
uppdelning? Varför/Varför inte?  
 
7 
På vilket sätt kan skönlitteratur vara en källa till ökad inlevelseförmåga hos unga 
vuxna?  
 
8 
På vilket sätt kan skönlitteratur vara en källa till ökad medvetenhet om omvärlden 
för unga vuxna?  
 
9 
Vad anser du är skönlitteraturens största styrka som undervisningsmoment?  
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