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Abstract: 

Syftet med denna studie är att undersöka motivet till användande av skönlitteratur i 
skolundervisningen samt att undersöka vilken/vilka ämnesbeskrivningar/ 
ämnesförståelser lärarna lutar sig mot vid användningen av skönlitteratur i 
undervisningen. Studien har genomförts genom intervjuer med nu verksamma 
svensklärare. Ett anmärkningsvärt resultat är att fyra av fem svensklärare först svarade 
att de använder skönlitteraturen för att det står i läroplanen. Sedan nämndes andra 
motiv som ordförståelse, läsförståelse, personlig utveckling och omvärldsförståelse. 
Det har visat sig vara att vanligt förfarande gällande varför-frågan att direkt hänvisa till 
läroplanen, både när det gäller de utfrågade lärarna i denna studie samt i tidigare 
forskning. Magnussons tre olika ämnesbeskrivningar: erfarenhets-, färdighets- och 
bildningsmotiven visade sig ha en betydande spridning gällande de utfrågade 
svensklärarnas tankesätt. Ingen av de utfrågade lärarna använde sig endast av en 
ämnesbeskrivning. Lärarna använde två och ibland alla tre olika ämnesbeskrivningar 
för att motivera användandet av skönlitteratur i undervisningen. Det visade sig att 
bedömning av läsning enade lärarna i ett färdighetspedagogiskt tänkande. Det är 
betydligt enklare att bedöma och mäta vad elever kan om litteraturen istället för att mäta 
och bedöma vad eleverna kan genom litteraturen. Samtliga fem lärare hade också olika 
erfarenhetspedagogiska motiv gällande läsning av skönlitteratur. Detta kan tolkas 
såsom att lärarna i viss mån använder sig av sociokulturella glasögon i undervisningen 
eftersom erfarenhetspedagogiken och den sociokulturella teorin har stora likheter. De 
bildningspedagogiska motiven visade sig främst genom valet av litteratur. Några lärare 
använde sig av skönlitteratur skrivna av nobelpristagare. Ett pris som ger författaren 
status. Det anses av flera lärare att det är bildande att läsa en text författad av en 
nobelpristagare. Därför kan valet av nobelpristagares böcker ses som en form av 
bildningsmotiv. 

Nyckelord: Erfarenhetspedagogik, Bildningspedagogik, 
Färdighetspedagogik, Sociokulturellteori, Skönlitteratur, Skolan, 
Pedagogik 
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1 Inledning 
Elever har rätt att få svar på den didaktiska frågan varför när det gäller deras utbildning. 
Gällande läsning av skönlitteratur kan svaren på frågan bero på hur läraren ser på sin 
undervisning. Inom vissa utbildningar som polis- läkar- och prästutbildningar har 
skönlitteraturen fått en högre status än tidigare eftersom det anses att skönlitteraturen 
har en stor påverkan på elevernas empati och omvärldsförståelse (Kåreland 2013). 
Bakgrunden till denna studie är mitt tidigare examensarbete, Skönlitteraturens roll i 
gymnasieelevers identitetsskapande - en litteraturstudie (Wängdahl 2017). Avsaknaden av 
funna motiveringar gällande den ställda frågan varför läsa skönlitteratur i den tidigare 
litteraturstudien gör att studien är viktig. I studien framkom det att forskningsområdet 
är i behov av ytterligare beforskning i ämnet varför läsa skönlitteratur, vilket väckte 
intresset att fortsätta beforska frågan (Wängdahl 2017). Det är även av vikt att 
undersöka vilken eller vilka pedagogiska ämnesbeskrivningar som dagens lärare 
arbetar efter. 

 
Studien innehåller ett begrepp som bör förtydligas. Det är ordet skönlitteratur. Med 
ordet skönlitteratur i den här studien menas fiktionsprosa i tryckt form, ljudböcker och 
e-bokform. 

 
2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares motiv bakom läsning av skönlitteratur 
(i bemärkelsen fiktionsprosa) i skolan. 
Följande frågeställningar används för att uppnå syftet: 

• Varför ska elever läsa skönlitteratur i gymnasieskolan enligt lärare? 

• Vilken ämnesuppfattning eller vilken spridning av ämnesuppfattningar ligger 
bakom lärarnas motiv när det gäller läsning av skönlitteratur i skolan? 

 
3 Bakgrund 
I följande avsnitt kommer de delar som ligger till grund för studiens uppkomst att 
redovisas. Avsnittet behandlar ett sociokulturellt perspektiv, skolans styrdokument, 
samt vad tidigare forskningen anser gällande varför elever ska läsa skönlitteratur i 
skolan. 
 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det finns många olika perspektiv som människor kan tolka och förstå verkligheten 
genom. Detta kan liknas vid att ta på olika glasögon. Beroende på vilka glasögon 
människan bär och ser världen igenom kan förklara olika teorier. Olika glasögon ger 
olika teorier och fokusområden. En teori ska inte ses som en sanning utan mer som ett 
synsätt hur man tolkar sin omvärld och vad man väljer att fokusera på (Wängdahl 2017). 

Den sociokulturella teorin utgår ifrån viljan att lära genom att skapa mening. Detta 
betyder att vikt måste läggas på att eleven förstår meningen med inlärningen. Men allt 
som finns kring oss och i oss som människor hänger ihop, när lärandet sker genom 
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sociokulturella glasögon. Inom den sociokulturella teorin är lärandet ständigt i 
utveckling. Alla lär hela livet, det betyder att lärandet är ett naturligt tillstånd (Säljö 2014 
s. 305). Hur en människa ser och uppfattar sig själv kallas för identitet. Språket ses som 
en viktig byggsten i identitetsbygget och människor uttrycker sin självuppfattning och 
förståelser för omvärlden genom språket. Identiteten är inte konstant eftersom 
självuppfattningen och omvärldsförståelsen förändras över tid. Det är därför det kallas 
för identitetsbygge (Wängdahl 2017). All form av kommunikation är i behov av en 
kontext för att bli begriplig. Det betyder att samhället vi lever i, samt dialogen och det 
sociala samröret mellan människor tillsammans utgör en möjlighet till lärande. Det är 
även ingredienser till att förstå lärande i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014 s. 298). 

Utgångspunkten för lärandet inom den sociokulturella teorin är att lärandet är situerat. 
Det betyder att man definierar och tolkar sin omvärld utifrån situation eller 
sammanhang. Hur man förhåller sig till någonting bestämmer sedan agerandet eller 
tolkandet av olika skeenden. Men agerandet är även beroende av vilken aktivitet som 
ska utföras. Även förståelsen av förbindelsen mellan sammanhang och den individuellt 
valda handlingen är en viktig del av lärandet i den här typen av sociokulturell teori 
(Wängdahl 2017). Det är med andra ord viktigt att använda en länk mellan människan 
och omvärlden. Detta gör att språket och kommunikationen är grundvillkoret för 
läroprocessen (Säljö 2014 s. 301). Inom det sociokulturella perspektivet talar man även 
om att lärandet är medierat. Begreppet mediering är viktigt när det gäller den här typen 
av teoribildning. Mediering handlar om att vi utgår från ett sammanhang eller kontext, 
och att utgångspunkten i sin tur påverkar människans nya erfarenheter som en länk 
mellan människan och omvärlden (Säljö 2014 s. 300). Inom den sociokulturella teorin 
är inte någon i kontakt med omvärlden om man inte tolkar den. Alla människor har sitt 
unika sätt att ha kontakt med omvärlden. Det finns flera olika medierade verktyg. Det 
är verktyg som människor använder för att tolka och förstå sin omvärld, som till 
exempel bokstäver och siffror, men även fysiska verktyg som tangentbord och penna. 
Inom detta område ses språket som vårt viktigaste medierade redskap (Säljö 2014 s. 
301). Det vill säga att språket är nyckeln eller länken mellan människan och omvärlden. 
Denna viktiga länk som språket utgör är även det vanligaste verktyget för att förstå, lära 
och utvecklas. 

Inom den sociokulturella teorin används begreppet ”Det närmaste proximala 
utvecklingszonen” (Säljö 2014 s. 305). Detta är området mellan det någon kan göra 
ensam, och kan klara med hjälp. Det betyder att människor att utvecklas med hjälp av 
andra (Säljö 2014 s. 305). Dessa utgångspunkter gör att språk och kommunikation är 
grundvillkor för att lärande och tänkande ska vara möjligt. 

 

3.2 Ämnet svenskas styrdokument gällande 
gymnasieutbildning 
Skolans läroplan har som uppgift att styra lärare när det gäller bedömning och 
betygssättning av eleverna. Det står i läroplanen att ”Undervisningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Läroplan 2011 s. 5). I dessa dokument 
uttrycks att skönlitteratur ska användas i undervisningen (Läroplan 2011 s. 160). Under 
de genomförda VFU-veckorna som utbildningen till ämneslärare på gymnasiet har 
inneburit har eleverna fått tillfällen att använda sig av skönlitteratur på olika sätt. VFU- 
veckorna visade att skönlitteraturen ofta nyttjades som medel eller verktyg för att nå ett 
mål som att skriva en rapport, recension eller utföra en analys av det lästa. Det var inte 
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litteraturen, eller det eleverna läste som var i lärarens fokus. Istället var focus på 
rapporten, recensionens och analysens delar. Detta visar att de lärare som då följdes 
använde sig av synen svenska som ett färdighetsämne. Detta tillvägagångssätt diskuterar 
Lundström m.fl. (2011). De hänvisar till problemet att mäta elevers utveckling genom 
litteraturen. De anser att det är betydligt enklare att mäta elevers kunskaper om 
litteraturen (Lundström, Manderstedt & Palo 2011 s. 22). 

Inom de centrala målen tar skolverket explicit upp skönlitteraturen och visar även 
vilken typ av variation av skönlitteratur som eleverna ska erbjudas inom ämnet svenska. 
”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.” 
(Läroplan 2011 s. 163). 

Vid närläsning av Läroplanen (2011) gällande kursen svenska 1 på gymnasienivå med 
fokus på skönlitteratur utan omnämnande av övriga medier gav nedanstående citat 

• ”Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som 
det allmänmänskliga i tid och rum” (Läroplan 2011 s. 160) 

• ”Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och 
författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang” (Läroplan 2011 
s. 161). 

• ”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” (Läroplan 2011 s. 161). 

• ”Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och 
kulturer” (Läroplan 2011 s. 162). 

 
Detta är vad som skrivs om skönlitteraturen i läroplanen för svenska 1. 

I kunskapskraven nämns skönlitteraturen. Detta genom att i svenska 1 står det att 
”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” (Läroplan 2011 s. 164). 

En ny bearbetning av läroplanen finns och den nya läroplanen kommer att gälla från 
30 juni 2018 (Läroplan 2011). 

 
4 Ett teoretiskt perspektiv på lärande 
Det existerar flera olika pedagogiska ämnesuppfattningar gällande ämnet svenska. 
Denna studie använder sig av Lars-Göran Malmgrens (1996) tre pedagogiska 
ämnesbeskrivningar som teoretisk utgångspunkt. Ämnesbeskrivningarna nyttjas för att 
kategorisera motiven informanterna ger för användandet av skönlitteratur i skolan samt 
för att dra slutsatser om vilken ämnesuppfattning eller kombination av 
ämnesuppfattningar som de utfrågade lärarna nyttjar i sin undervisning. 
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4.1 Ämnesuppfattningar 
Svenska som färdighetsämne (språkfärdigheten i fokus) 

Ämnet betraktas som ett språkämne och inte som ett litteraturämne. Detta är en 
tradition från latinskolan som följer med till den moderna skolan idag. I denna syn 
används litteraturen väldigt sparsamt. När litteraturen används är den ofta helt skild 
från färdighetsövningarna. Den text som används är ofta svårläst och det är inte 
litteraturen utan färdighetsövningarna som är i fokus. Färdighetsövningar betyder att 
eleverna drillas i att lära sig behärska olika tekniker som ingår i olika språkliga 
delfärdigheter. De språkliga färdigheterna som det främst fokuseras på är skriva, läsa 
och tala. Genom upprepningar av formaliserade övningar sker träningen av eleven i 
dessa språkliga färdigheter tills de är automatiserade. Genom att lära eleven en teknik 
eller göra eleven medveten om olika formella mönster förutsätts sedan eleven kunna 
använda dessa i olika språksituationer. Alla språksituationer som tas upp inom detta 
synsätt ska vara av praktisk nytta i vardagen. Det är fokus på tekniken och detta innebär 
att innehållet i färdighetsträningen blir underordnad. Innehållet kan ofta få en stor 
variation, det kan vara vardagliga föremål men även olika författare. Litteraturläsningen 
är endast inriktad till att öva läsning. Undervisningen är ofta fri gällande värderingar om 
mänskliga grundfrågor som rädsla och mobbing, krig och fred. När man ser på svenska 
som ett färdighetsämne gynnas språkutvecklingen hos eleven genom olika abstrakta 
övningar av olika färdighetsmoment (Malmgren 1996 s. 87). 

Svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne (allmänbildningen i fokus) 

Denna syn på svenskämnet består traditionellt av två delar: språket och litteraturen. 
Detta ger ämnet ett bestämt innehåll bestående av litteraturläsning. Men det betyder 
även att det litterära kulturarvet står i centrum för elevens lärande. Det är centralt i 
undervisningen att förmedla ett kulturarv genom olika litterära verk och dess författare, 
men inte vilka verk som helst, det ska bestå av verk som litteraturhistoriker och 
författare anser vara värdefulla. En form av kanon som alla inom en kulturell 
gemenskap ska känna till (Malmgren 1996 s. 88). Ordet kanon betyder rättesnöre eller 
måttstock, ett urval av äldre litteratur som fortfarande är föremål för forskning och som 
antas ge människor normer för olika tiders värderingar och omvärldsförståelse. Syftet 
med en gemensam kanon är att människor på så sätt får en gemensam kulturell 
referensram genom att läsa litteraturen som ingår i denna kanon. Det finns en 
föreställning om att den klassiska litteraturen gör människor till bättre och mer bildade 
individer. Men i Sverige finns ingen riktigt uttalad kanon. Försök har gjorts utan större 
framgång. En orsak är att litteraturen rangordnas olika av olika individer. En annan 
orsak är att kanon inte är beständig utan ändras över tid. Detta sker eftersom 
litteraturen som ingår i äldre kanon visar det samhälle de är skrivna i. Eftersom 
samhället förändras produceras ny litteratur och i och med detta produceras även en ny 
kanon (Williams 1997 s. 183-198). När ämnet svenska ses som ett bildningsämne anses 
den klassiska litteraturen ge en personlighetsutvecklande effekt på läsarna. Detta 
betyder inte att det endast är litteratur som studeras utan vid sidan av litteraturstudierna 
finns även språklära där grammatik och språkhistoria ingår (Malmgren 1996 s. 88). 
Svenskämnet ska inom detta tankesätt med andra ord göra eleverna allmänbildade och 
ge eleverna en gemensam referensram och en kulturell gemenskap. 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (eleven i fokus) 

Inom denna syn av ämnet svenska kan läraren inte använda samma material och 
arbetssätt på olika grupper och individer. All form av undervisning baseras på de 
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erfarenheter och förutsättningar som den aktuella elevgruppen eller individen har. 
Innebörden av detta är att innehållet i utbildningen beror på vad som läraren anser vara 
realistiskt för just den här gruppen eller den här individen. Detta innebär även att 
undervisningen kan med fördel integreras med andra ämnen som eleven läser i skolan. 
Innehållet i utbildningen kan inte vara läromedelsstyrd. Det är elevens erfarenheter och 
förutsättningar som har företräde framför en läromedelsstyrd undervisning. Läromedel 
stämmer inte alltid överens med enskilda elevgrupper eller elevers erfarenheter och 
förutsättningar. Men det är inte endast elevernas erfarenheter och förutsättningar som 
styr undervisningens innehåll, utan även elevernas personliga intressen. Det som fångar 
elevernas nyfikenhet på omvärlden ses som en viktig förutsättning för språk- och 
kunskapsutvecklingen. Detta betyder att innehållet i undervisningen är viktigt och 
anpassas efter eleven och elevgruppen. Läraren strävar efter att ta upp relevanta 
historiska och aktuella teman, men också olika mänskliga problem. Litteraturen anses 
vara ett bra sätt att gestalta olika mänskliga erfarenheter, både aktuella och historiska 
och eleverna kan ta del av dessa erfarenheter genom att läsa skönlitteratur. Detta ger 
eleverna möjligheter att upptäcka skillnader och likheter i de egna och andra 
människors verkligheter och liv, både gällande historiskt och i ett nutidsperspektiv. 
Elever lär genom att tala om det som ska läras. Muntlig kommunikation ger en 
kunskapsutveckling och en förståelse som leder till ett personligt ställningstagande och 
kunskap, eleven får med andra ord söka kunskap genom att inkludera egna erfarenheter 
och intressen (Malmgren 1996 s. 89). 

Dessa tre teoretiska konstruktioner har nu förklarats var för sig. Men i praktiken 
används sällan antingen den ena eller den andra. Lärare använder sig ofta av alla tre 
konstruktioner i olika situationer. Men beroende på lärarens ståndpunkt angående 
svenskämnet nyttjas konstruktionerna i olika hög grad (Malmgren 1996 s. 89). 
Historiskt sett var skolan främst baserad som ett färdighetsämne där olika kunskaper 
mättes. Detta gäller även idag, när lärare mäter kunskaper mot olika kunskapskrav 
(Nordberg 2013 s. 12). Dessa mätningar kan medföra att lärare omedvetet arbetar med 
svenskämnet som ett färdighetsämne. Lärare kan även finna det problematiskt att 
använda sig av exempelvis erfarenhetspedagogiken eftersom elevernas erfarenheter inte 
är beständiga eller givna på förhand (Heith 2006 s. 122). Om läraren är medveten om 
de olika synsätten, kan läraren välja att sträva mot det ena eller det andra synsättet i sin 
undervisning. 

 
 

5 Tidigare forskning 
Nedan redovisas tidigare forskning gällande varför läsa skönlitteratur samt om läsning 
kan ge elever ökad omvärldsförståelse och självinsikt. 
 

5.1 Varför läsa skönlitteratur? 
Denna fråga har flera svar beroende på personens ställningstagande till litteraturen. Ett 
svar kan vara att skönlitteraturen kan ge upplevelser och ordkunskap. Ett annat svar 
kan vara att litteraturen kan ge en bild av vår historia (Olin-Scheller 2006 s. 234). Men 
ett tredje svar kan vara att litteraturen ger läsaren ingenting. Detta svar kan kommas av 
att läsaren inte klarar av att tillgodogöra sig litteraturen av någon anledning, exempelvis 
kan litteraturen vara av fel genre för läsarens smak och detta kan vara en anledning till 
att litteraturen blir oläst eller utbytt. Detta innebär att motivationen att läsa kan 
försvinna om fel genre presenteras för läsaren (Wängdahl 2017). Däremot kan läsare 
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bli motiverad att läsa vidare i litteratur som ger upplevelser och ordkunskap samt inblick 
i andras liv. Men läsare kan även bli motiverade genom att litteraturen ger läsaren en 
bild av läsarens egen historia eller speglar läsarens intressen. Detta innebär att det är en 
lång ekvation som läraren måste räkna ut för att hitta rätt litteratur till rätt individ. Men 
det finns många fler ingredienser till denna ekvation. Det är nämligen även av vikt att 
läraren ger läsmotivation genom att visa entusiasm för litteraturen, denna entusiasm 
kan smitta av sig på eleverna. Men det är även viktigt att läraren tagit ställning till 
litteraturen för att ha möjlighet att väcka respons hos eleverna (Öhman 2015 s. 43). 

Tillbaka till frågan om varför vi ska läsa skönlitteratur. Frågan har lika många svar som 
det finns läsare. Detta kan bero på att litteraturen är mångsidig. Den kan ge läsaren en 
ny verklighetsbild, den kan underhålla och ge en verklighetsflykt. Observera att 
litteraturen kan göra allt detta, men det är inte alltid som litteraturen framkallar dessa 
möjligheter (Wängdahl 2017). 

Öhman (2015) har en rubrik i sin bok som heter varför ska elever läsa litteratur. Men 
han svarar inte på denna fråga på de sidor som rubriken gäller. Bommarco (2006) 
använder sig av samma fråga som rubrik i sin avhandling. Men hon presenterar inget 
annat svar än via texter tagna direkt från läroplanen (Bommarco 2006 s. 216). Däremot 
förklarar Bommarco (2006) att genom ett erfarenhetsbaserat tänkande kan litteratur 
användas som medel för samtal där eleverna kan ställa frågor till varandra om det lästa 
samt använda det lästa för eget skrivande. På så sätt kan litteraturen hjälpa eleverna i 
identitetsbygget. Öhman (2015) skriver som många andra forskare om hur elever ska 
läsa litteratur. Både när det gäller att förstå litteraturen och hur eleven ska få behållning 
av det lästa. Persson (2007) belyser problemet med att svaret på frågan varför man ska 
läsa litteratur lyser med sin frånvaro inom den svenska forskningen. Han påstår även 
att skälet till varför man ska läsa skönlitteratur hela tiden ändras (Persson 2007 s. 6). 
Detta grundar han i att frågan var lättare att besvara för 200 år sedan, då det talades om 
”ett folk, ett språk, en litteratur” I dagens globaliserade värld och mångkulturella 
samhälle köper vi inte det skälet längre (Persson 2007 s. 7). Samhället har förändrats 
över tid och skolan med den. Detta betyder att skönlitteraturen kanske inte har någon 
särställning emot andra medier inom det vidgade textbegreppet. (Persson 2007 s. 82). 
Det visade sig inte helt enkelt att finna svar på frågan varför vi ska läsa skönlitteratur, 
ämnet är nämligen väldigt lite beforskat. Däremot finns det en hel del forskare som 
ställer frågan, men som väljer att istället svara på frågan hur ska vi läsa skönlitteratur. 
Till exempel Öhman (2015) skriver frågan varför ska vi läsa skönlitteratur, men svarar 
istället på hur ska vi läsa skönlitteratur. De mest frekventa svaren på frågan varför är 
direkta hänvisningar till läroplanen. Detta faktum gör det svårt att motivera 
skönlitteraturens självklara roll i skolan. Vad händer med skönlitteraturens roll i 
skolan när läroplanerna skrivs om? Kanske får nya medier en större plats. Öhman 
(2015) är inte främmande för nya medier och han anser att dessa nya medier kan 
medföra både positiva och negativa effekter för läsandet. Han anser även att det inte 
är frågan om konkurrens emellan medierna för litteraturläsning har intagit nya mediala 
former som e-böcker och ljudböcker. Han anser att det betyder att litteraturläsningen 
utvecklas och förändras. 

 

5.2 Läsning för ökad självinsikt och omvärldsförståelse 
Läsning kan ge eleven självinsikt och omvärldsförståelse. Men i vilken utsträckning 
beror helt på individen i kombination av vilken litteratur som presenteras, samt hur 
litteraturen används (Olin-Scheller 2006). Endast om litteraturen läses i sin helhet i 
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kombination med att litteraturen passar eleven kan en ökad självinsikt och 
omvärldsförståelse ske (Öhman 2015). Forskningen säger att en personlighets-
utveckling inte sker genom att endast läsa litteratur. Bommarcos (2006) studie visade 
att en större utveckling sker endast genom en kombination av att läsa, skriva och tala 
om litteraturen som eleven läst. Inom utbildningen i skolan finns en stark tilltro till 
litteraturens positiva påverkan på en ökad förståelse och empati för den som läser. 
Detta visas genom att skönlitteraturen ingår i högre grad än förut i utbildningar inom 
polis-, präst- och läkarutbildningar för att nämna några (Kåreland 2013). Flera anser 
även att skönlitteraturen är användbar på grund av smidigheten att gå tillbaka till vald 
text för att läsa delar av den vid flertalet tillfällen för att få en djupare förståelse för 
innebörden av texten (Hedman 2017). Detta kan vara anledningar till skön-
litteraturens särställning i det vidgade textbegreppet då skönlitteraturen kan anses vara 
användarvänlig. 

Andra studier påvisar motsatsen. Studierna visar på en stor tveksamhet gällande om 
skönlitteraturen har någon särställning beträffande elevers utveckling som människa 
(Årheim 2009). I dessa studier anses skönlitteraturens ställning förlegad och den är inte 
en självklar pusselbit för identitetsarbetet. Persson (2009) belyser osäkerheten som 
finns gällande legitimeringen av skönlitteraturens betydelse då en ständigt upprepad 
fråga till svensklärarundervisningen kan uppvisas. Varför ska elever läsa skönlitteratur 
i skolan? Det är bristen på välgrundade motiv som gör att dagens lärare tvivlar på 
skönlitteraturens särställning, för även om läraren personligen är positiv till 
skönlitteratur kan denna positivet tonas ner i undervisningen (Årheim 2009). 

Men det finns även resultat som visar att skönlitteraturen faktiskt kan ge ett vidgat 
perspektiv på omvärlden. Dessa resultat grundar sig på hur eleven läser litteratur. För 
att ett vidgat perspektiv ska kunna ske måste eleven läsa med inlevelse. Det är endast 
genom att läsa litteraturen med inlevelse som eleven kan få möjligheten att se världen 
genom andras ögon, och på så sätt bilda sig ett nytt perspektiv på verkligheten (Persson 
2009). Detta betyder att genom att ge eleverna rätt premisser för läsning kan litteraturen 
ha betydelse för elevens identitetsutveckling och omvärldsförståelse. Men ofta är det 
inte bara att be eleverna att läsa, eleverna måste även motiveras till att läsa. 
Läsmotivationen kan uppbringas genom lärarens entusiasm av litteraturen men texten 
måste även vara betydelsefull och av intresse för eleverna. Detta betyder att innehållet 
av texten bör knyta an till elevernas liv och den bör utspelas i den historiska kontext 
som eleverna kan relatera till och känna igen (Olin-Scheller 2006). Enligt Persson 
(2009) har skönlitteraturen många användningsområden. Dels som underhållning men 
den kan även ge kunskap och ge läsaren en alternativ verklighet. En påhittad verklighet 
eller en verklighet som andra människor lever i. Detta betyder att skönlitteraturen kan 
användas för att skapa en förståelse och respekt för andra kulturer och andra människor 
eller skapa en gemensam kultur (Persson 2009). Även Årheim (2009) anser att 
skönlitteraturen kan ge omvärldsförståelse. Men endast om litteraturen diskuteras i en 
större grupp människor som utgår ifrån ett demokratiskt synsätt (Årheim 2009 s. 69). 
Denna åsikt delas av Bommarco (2006) som i sin studie påvisar att det endast är genom 
att distansera sig från texten för att sedan tala om den med andra som ger eleverna 
möjligheter till nya tankesätt. Att det är genom samtal som erfarenheter byts och nya 
tankesätt kommer upp till ytan för eleverna (Bommarco 2006 s. 65-94). Tidigare har 
det betraktats som en självklarhet att det är bra att läsa skönlitteratur. Först när någon 
börjar leta skäl till varför börjar forskningen fundera på effekterna som skönlitteraturen 
kan ha på läsaren (Öhman 2015). 

Skönlitteraturen kan uppvisa många olika sidor, den kan användas som underhållning 
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som exempelvis nöjesläsning. Men den kan även användas för att få ny kunskap. I 
skolan används ofta skönlitteraturen som medel för ett annat syfte. Det kan bero på att 
skönlitteraturen i skolans läroplaner och andra styrdokument tolkas att användas som 
ett medel i stället för mål (Öhman 2015). 

 
 

6 Metod 
Nedan redovisas kvalitativ inriktad forskning samt vilken metod och teoretiskt ramverk 
som studien följt. Här redovisas även urvalet av undersökningsgrupp samt studiens 
genomförande. Studiens reliabilitet samt validitet och etiska överväganden redogörs. 
 

                    6.1 Kvalitativ inriktad forskning 
När någon försöker förklara, beskriva, tolka och hitta mönster gällande människors 
upplevelser eller syn på verkligheten används ofta kvalitativa studier (Cohen, Manion 
& Morisson 2011 s. 537). I kvalitativ forskning är ofta människors meningsskapande 
av intresse. Syftet i kvalitativ forskning är ofta att identifiera, förstå och beskriva andra 
människors tolkningar. Detta gör att den kvalitativa forskningen har intresset i 
människors meningsskapande. Det finns inte ett enda sätt att analysera och presentera 
kvalitativa data, utan hur man analyserar och presenterar beror på ändamålet med 
studien (Cohen, Manion & Morisson 2011 s. 537). Forskare som använder sig av 
kvalitativa studier interagerar ofta med de människor som studeras. I kvalitativ 
forskning som i denna studie fokuseras det ofta på ett litet antal människor, men 
kvalitativa studier är ändå innehållsrika (Cohen, Manion & Morisson 2011 s. 539). 

 
6.1.1 Val av metod och teoretiskt ramverk 
Detta är en fenomenografisk studie med en kvalitativ ansats som beskriver olika 
variationer mellan olika människors sätt att uppfatta och förstå sin omvärld (Fejes & 
Thornberg 2015 s. 162). Detta betyder att skribentens fokus läggs främst på variationen 
eller spännvidden av svar på de ställda intervjufrågorna. Det betyder inte att likheten 
av svar som informanterna i denna studie lämnat lämnas helt åt sidan. Likheterna 
behandlas men med ett mindre fokus. Denna forskningsansats förutsätter att 
forskningsfrågorna har en viss karaktär (Fejes & Thornberg 2015 s. 165). Detta innebär 
att forskningsfrågorna är ställda så att de undersöker intervjupersonernas sätt att 
uppfatta ett fenomen på, i detta fall användandet av skönlitteraturen i skolan. Det är 
vanligt i fenomenografiska intervjuer att använda sig av halvstrukturerade intervjuer där 
det är viktigt att få så uttömmande svar som möjligt (Fejes & Thornberg 2015 s. 166). 
Därför har uppföljningsfrågor kunnat användas vid behov, men även nickningar samt 
hummanden för att visa intresse för informantens svar (Fejes & Thornberg 2015 s. 
166). Samtliga intervjuer har spelats in samt transkriberats i sin helhet så att 
analysarbetet kunnat utföras på ett grundligt och tillförlitligt sätt (Fejes & Thornberg 
2015 s. 166). 

 
6.2 Urval 
Urvalet av undersökningsgrupp bör skapa förutsättningar för en variation gällande 
uppfattningar en företeelse (Dimenäs 2006 s. 161). Därför har lärare tillfrågats både på 
vuxenutbildningen samt på gymnasieskolan för att få en variation av människor och 
synsätt. Detta ska inte tolkas som att undersökningen gör anspråk på att täcka samtliga 
tänkbara sätt att tolka fenomenet på, utan detta är några sätt som fenomenet kan tolkas 
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på. För att nå så många respondenter som möjligt togs kontakt med två rektorer som 
i sin tur hjälpte till med att nå ut till samtliga lärare med rätt behörighet och inom ett 
bekvämlighetsavstånd för intervjuaren. Gruppen av informanter har därmed valts 
utifrån ett bekvämlighetsurval, det vill säga att samtliga respondenter som tackat ja till 
att deltaga i studien har befunnits inom ett rimligt avstånd för att kunna intervjuas 
genom ett personligt möte. Samtliga respondenter är behöriga lärare i svenska på 
gymnasienivå. Både kvinnor och män deltar i studien. Tillfrågat antal lärare var 15 
stycken varav 5 tackade ja till att genomföra studien. Då endast fem lärare tackade ja 
till att deltaga i studien gjordes ingen ytterligare avgränsning för deltagande. 
 

6.3 Genomförande 
I denna undersökning ingår enskilda halvstrukturerade intervjuer av lärare i svenska 
på gymnasienivå. I gruppintervjuer kan informanterna påverka varandra, och i en 
fenomenografisk studie undviks gruppintervjuer då fenomenografins syfte är att 
undersöka skillnaden mellan  olika uppfattningar. Detta  kan försvåras vid 
gruppintervjuer. Även i källkritiskt avseende är detta av vikt. I en grupp kan människor 
påverka varandra. En källa bör inte vara påverkad av någon annan (Thurén 2013 s. 34). 
Påverkan kan ske genom att prata med andra om fenomenet eller att intervjun 
innehåller ledande frågor, eller att informanten endast säger det som förväntas (Thurén 
2013 s. 34). Intervjufrågorna som använts har formulerats baserande på studiens syfte 
och frågeställningar. Detta har inte medfört att intervjufrågorna på något sätt efterliknar 
frågeställningarna, utan frågorna har formulerats med syftet att visa på variationer, samt 
kunna dra  slutsatser  om vilken ämnesuppfattning eller  kombination  av 
ämnesuppfattning som de utfrågade lärarna nyttjar. Innan respektive intervju 
tillfrågades de medverkande om de godkände att samtalet spelades in och samtliga fem 
deltagare gav sitt medgivande till detta. Respondenterna hade fått tillgång till 
intervjufrågorna i förväg så att de hade möjlighet att i förväg fundera på sin ståndpunkt 
och sitt svar. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas arbetsplatser i 
enskilda arbetsrum. Inspelningen utfördes genom en mobiltelefon som lades på bordet 
mellan  forskaren och   respondenten. Det resulterade  i  att fem enskilda 
halvstrukturerade intervjuer har spelats in och dessa har sedan skrivits ut i sin helhet. 
Detta utgör en nödvändighet vid fenomenografiska intervjuer för att en analys ska 
kunna utföras (Fejes & Thornberg 2015 s. 166). Den efterföljande analysen utfördes 
genom en fenomenografisk arbetsmodell som förklaras närmare under rubrik 8. 

 

6.4 Validitet och reliabilitet 
Validitet är något som definierar om en studie och studiens metoder verkligen 
undersöker det som avses undersökas (Fejes & Thornberg 2015 s. 258-259). Metodvalet 
är väl anpassat efter undersökningens syfte och frågeställningar och innebär en förhöjd 
säkerhetställning av studiens validitet. I denna fenomenografiska studie har en 
arbetsmodell använts gällande hela analysproceduren. Detta innebär att analysen sker i 
sju steg. Genom att använda denna analysmodell att arbeta kring höjs validiteten i 
analysen (Fejes & Thornberg 2015 s. 167). 

Det är svårt att säkerställa en hög reliabilitet i kvalitativa studier som denna. 
Reliabiliteten höjs om studiens mätmetod går att upprepas och att samma resultat 
uppvisas (Eriksson Barajas et al. 2013 s. 103). Det som visar reliabilitet i denna studie 
är det faktum att denna studie visar likartade resultat som liknande studier och detta 
kan höja reliabiliteten. 
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Generaliserbarhet är ingenting som denna studie eftersträvar då endast 5 svensklärare 
bidragit till studiens resultat. Detta gör att några generaliseringar inte kan göras då denna 
studie baseras på dessa fem lärares utsagor. 

 

6.5 Etiska överväganden 
Denna studie följer forskningskraven från vetenskapsrådet. Det vill säga att 
forskningen är relevant samt berör områden som har betydelse för samhällets 
utveckling (Dimenäs 2007 s. 26). Studien följer även individskyddskravet. 
Respondenterna behandlas utifrån fyra godkända etiska principer. informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie uppfylls 
vetenskapsrådets fyra krav på följande sätt: Informationskravet: Samtliga deltagare 
informeras om studiens syfte (Dimenäs 2006 s. 26). Inför studien informerar forskaren 
om studiens syfte för rektor, samt alla berörda deltagare samt inväntar samtycke från 
samtliga innan studien börjar. Detta genomfördes genom ett informationsbrev där 
information om forskningens syfte visas samt förklaras. Samtyckeskravet: Alla 
deltagare i undersökningen har rätt att bestämma om de önskar medverka i studien eller 
ej (Dimenäs 2006 s. 26). Samtliga deltagare informeras om frivilligheten att deltaga i 
studien. Deltagarna informeras även om möjligheten att avsluta sitt deltagande. Det vill 
säga att deltagandet är fullständigt frivilligt under hela studien. Deltagaren kan avsäga 
sig sitt deltagande när och om så önskas. Om detta skulle inträffa begär inte forskaren 
någon vidare förklaring till uppbrottet. Detta informeras respondenten om inför 
intervjun. Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Forskningsetiska principer 2002 s. 
12). Detta betyder att alla deltagares namn har ändrats, samt information som visar var 
undersökningen ägt rum är ändrad eller borttagen från studien. Samtliga inspelningar 
samt dokumentation från studien förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig får 
tillgång till dem. Nyttjandekravet: Samtliga uppgifter som innefattar personer får 
endast användas för studiens ändamål (Forskningsetiska principer 2002 s. 14, Dimenäs 
2006 s. 27). Dokumentationen från deltagarna användas endast i denna studie. Vid 
studiens slut förstörs dokumentationen från samtliga deltagare, ingen insamlad 
dokumentation ska på så sätt vara möjlig att användas i något annat syfte. 

 
 

7 Empiriskt material 
I följande kapitel redovisas empiriskt material från de fem intervjuerna. Detta redovisas 
för att ge studien fullständig transparens. Meningsuppbyggnad och ordföljd har i vissa 
fall ändrats från transkriberingen för att göra texten lättare att läsa. 
 

7.1 Varför läsa skönlitteratur? 
Varför använder du dig av skönlitteratur/fiktionsprosa i undervisningen? 

Lärare 1: Jag använder mig av skönlitteratur dels för att Skolverket har givit mig det 
uppdraget men även för att skönlitteraturen fyller andra funktioner. Människor vidgar 
sina cirklar genom att erfarenheter på områden i livet ökar och skönlitteraturen kan 
användas till att sänka skygglapparna som vi människor ofta går med när det gäller 
värderingar, könsroller och andra åsikter. 
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Lärare 2: Det står i kursplanerna, man lär sig litteraturhistoria, man lär sig hitta bland 
författare, man får mönster för att skriva, man tränar upp läsförmågan. 

Lärare 3: Dels står det i styrdokumenten, dels för att det ger så mycket i många 
sammanhang. Man får en förståelse för andra människor och deras omvärld. En större 
bild av verkligheten och ett större synsätt. 

Lärare 4: Försöker hela tiden hitta någon form av samband. Eleverna ska inte läsa bara 
för att, utan jag försöker se om det finns någon glimt som man skulle kunna överföra 
till dagen, till exempel dagens samhälle eller går man tillbaka till gammal text och ser 
vad är det som säger att den här texten är gammal. Det är ett ganska roligt detektivarbete 
som vi brukar hålla på mid. Gasljus, det använder vi inte idag, eller att det går slädar i 
Stockholm, vad är en släde? Det är mycket man kan få utan skönlitteratur som gör att 
det blir en diskussion i klassrummet. Diskussion om vad som är gammalt, vad som är 
nytt? Vad är kvinnligt? Vad är manligt? Jag gör ofta jämförelser och jag brukar också 
låta elever läsa noveller utav nobelpristagare. Det ger en kännedom av vad som gör att 
man kan få ett nobelpris i litteratur och att någon av eleverna kanske kan få det för 
allting är ju möjligt tycker jag tills motsatsen är bevisad. 

Lärare 5: För att skolverket har skrivit så i kursplanenen men även för att jag tror på 
skönlitteraturens roll när det gäller elevernas utveckling från gymnasieelever till 
universitetselever eller till yrkeslivet. Jag menar, man måste lära sig läsa, och läsa mellan 
raderna och diskutera med andra och ha egna åsikter om saker man läser och upplever, 
inte tro på allt man läser och hör bokstavligen. Man måste lära sig att leva ett källkritiskt 
liv för att inte gå på allt strunt. 

 

7.2 Vilka pedagogiska teorier anser lärare att de 
använder sig av vid läsning av skönlitteratur? 
Vilka pedagogiska teorier arbetar du efter och hur använder du dessa i 
undervisningen? 

Lärare 1: Jag använder mig inte av någon speciell teori 

Lärare 1: Hur, Jag använder mig av litteraturen när eleverna ska göra jämförelser och 
när de ska gå in på djupet i en text och hitta budskap. Men jag använder mig även av 
litteraturen när vi arbetar med grammatik. Jag anser att man läser inte bara för njutning 
utan det kan även användas som medel i t.ex. grammatikövningar. 

Lärare 2: Jag använder mig inte av någon speciell teori. 

Lärare 3: Jag har ingen speciell teori som jag arbetar efter. 

Lärare 4: Läsning, att upptäcka läsningen. Det spelar inte så stor roll tycker jag vad 
dom läser, bara att dom läser. Om man sett lite olika kan man göra ett eget val, vad det 
är jag vill läsa. Jag försöker ge dom så mycket information och så mycket valmöjligheter 
som möjligt. Jag har många exempel på att man möter elever som inte är läsvana som 
kommer i korridoren och säger Hej X när kan vi ha boksamtal? Jag har läst ut hela 
serien. Det är så otroligt roligt därför att läsningen verkligen är individanpassad, det är 
du och boken. Vi gör även jämförelser mellan film och bok. Vad utelämnar filmen? Det 
roliga är att boken vinner nästan alltid efter ett tag. Mitt ”mission” är att få folk att läsa 
mer än dom gör. 
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Lärare 4: Vi gör så mycket, om vi gör analyser då använder jag kanske Hemingway han 
fick ju nobelpriset för länge sedan jag tror det var på 50-talet. Han har ändå en ganska 
hårdkokt stil om man ska väva vidare på manligt och kvinnligt. Han vann ju en 
novelltävling en gång. Man skulle skriva kortaste novellen. 10 ord. Han vann tävlingen. 
”For sale, new baby shoes, never worn”. Man kan läsa mellan raderna och förstå det 
som inte är sagt. När det gäller honom så kan jag ta en annan novell som handlar om 
en pojke så har vi två gemensamma saker. Det handlar om pojkar det här och i ett 
gammalt perspektiv. Barnens utsatthet egentligen i en vuxen värld. För Hemingways 
novell heter en dags väntan och det handlar om ett missförstånd så man får med sig 
ytterligare en sak att det finns två olika termometerskalor i världen. Man kan ha 102 
grader i feber och tror att man ska dö när man är en liten pojke på 11 år. Den heter ”en 
dags väntan” Han väntar bara på att dö för han har gått i skolan i Frankrike så han vet 
att om man har 42 grader eller mer så då lever man inte och har man då 102 grader så 
måste det ha varit väldigt mycket undrar i den här novellen. Dom tycker den är rätt så 
intressant och den är ganska kort och man kan jämföra den då och det är ganska lätt 
att göra en analys för då blir det här, så ibland låter som litteraturvetare, vi har boksamtal 
och ser att grupp 8 och dom kommer med mycket roliga infall som gör att läsningen 
blir även för mig, ytterligare dimensioner. Detta är så roligt! 

Lärare 5: teori, jag använder mig av teorin att först lär vi oss att krypa och sedan lär vi 
oss att gå. Detta gör att olika böcker passar olika stadier i utvecklingen hos eleverna. 

 

7.3 Hur ofta används skönlitteraturen? 
I vilken utsträckning använder du dig av skönlitteratur/fiktionsprosa i 
undervisningen? 

Lärare 1: Hela böcker läser eleverna olika många i olika kurser. SV1 1bok, SV 2 2 
böcker och SV3 1 bok. 

Lärare 2: Genomgående användning av litteratur varje vecka. 

Lärare 3: Ganska ofta. I alla grupper jag har läser vi mycket, även vid t.ex. grammatik 
används litteratur i form av noveller och stycken. 

Lärare 4: Väldigt ofta. 

Lärare 5: Så ofta som möjligt. 
 
 

7.4 Lärares motiveringar till hur skönlitteraturen används 
På vilket sätt använder du dig oftast av skönlitteratur/fiktionsprosa i 
undervisningen? 

Lärare 1: Jag använder litteraturen för att eleverna ska kunna göra en analys, muntliga 
redovisningar och då är det inte alltid en skönlitterär bok som används utan även 
noveller och dikter. Detta för att hitta typiska drag i olika epoker, jämförelser som förr 
och nu. Jag vill gärna använda mig ännu mer av litteraturen men tiden begränsar mig. 

Lärare 2: Upplevelseläsning, utgångspunkt för eget skrivande, utgångspunkt för 
diskussioner, dels om litteraturen isig dels händelser beskrivna i böcker kopplade till 
elevernas egna erfarenheter. (jämförelser) 
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Lärare 3: Boksamtal. Aktar mig för bokrecensioner eftersom jag inte gillade dom själv 
när jag gick i skolan. Det är bra om genustänket finns med i beräkningen, eleverna får 
gärna göra jämförelser mellan manliga och kvinnliga karaktärer eller författare. 

Lärare 4: Det jag sagt tidigare och ordkunskap och synonymer. Man kan läsa sig till en 
gemensam historia att tala kring så man inte behöver ge exempel utifrån sig själv. 
Lärare 5: Elever behöver lära sig ord och fraser för att kunna tala om sina känslor. Det 
är lättare att prata om påhittade känslor än sanna känslor så då är böcker som tar upp 
lite känsligare saker bra att ta till. Jag använder ofta litteraturen som uppslag för 
diskussionsämnen, men givetvis även för att göra analyser och annat skolrelaterat med. 

 

7.5 Lärares motivering på vad som ska läsas 
Hur väljer du vilken skönlitteratur/fiktionsprosa som används i 
undervisningen? 

Lärare 1: Jag startar i SV1 närmast i tiden med en modern bok och ibland använder jag 
mig av klassuppsättningar om det finns. I SV2 där använder jag mig av äldre litteratur 
och klassisk litteratur för att se olikheter i människosyn, kunskaper osv. I SV3 får 
eleverna läsa valfri nobelpristagare. De böckerna kan vara lite svårlästa. Vid läsningen 
är inte handlingen det viktiga utan budskap och eleven förväntas kunna applicera det 
budskapet på samhället idag. 

Lärare 2: Använder mig av mina kunskaper inom litteraturhistorien, modernare då får 
antologier som givits ut styra ganska mycket. 

Lärare 3: Beror på gruppen, spridning av litteraturval är bra, Jag följer ingen kanon, 
Strindberg går bort ganska ofta trots att vi kanske skulle jobba mer med sådan litteratur. 
Språket är ingenting som jag ofta arbetar med uran istället dra slutsatser och jämförelser 
t.ex. hur är boken relevant i dag för dig som ung människa? 

Lärare 4: Litteraturpristagare för att eleverna ska få bildningsdelen också. Jag är inte så 
snobbig alls när det gäller vad de läser, huvudsaken att man läser för det är så många 
som inte läser idag. Dikter vad kan man säga med väldigt lite ord egentligen. 

Lärare 5: Vad jag väljer beror lite på årskurs men även vilket ämne som kan vara nyttigt 
för gruppen att diskutera. Jag försöker blanda äldre och nyare litteratur och ofta 
använder jag mig av utdrag ur olika böcker för att få igång en tänkt diskussion. Men 
ibland blir det en diskussion om helt annat än det jag tänkt, det är spännande! 

 
 

7.6 Lärares motiveringar angående bedömning av 
eleverna gällande läsning av skönlitteratur 
På vilket sätt bedömer du eleverna när det gäller läsning av skönlitteratur/ 
fiktionsprosa? 

Lärare 1: Vid bedömningen finns inga rätt och fel utan bedömningen hamnar på 
jämförelser och hur eleven motiverar sina svar. Jag anser att en jämförelse kan utföras 
på all form av litteratur även Kalle Anka och Lilla Fridolf har budskap som går att 
jämföra och motivera. 

Lärare 2: Bedömer inte läsningen i sig, utan jag bedömer annat, som läsförståelse och 
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genom jämförelser. 

Lärare 3: Eleverna gör redovisningar av olika slag t.ex. skriva fritt om boken och 
olika diskussioner. 

Lärare 4: Läsningen har inte så mycket med bedömningen att göra men analyserna 
bedöms ju. Dom har man ju en bedömningsform på så att. Det hjälper dom ju till de 
nationella proven eftersom det är en läsförståelse i de nationella proven. Har man inte 
verktygen för att läsa mellan raderna och tänka i eget huvud hur man vill analysera det 
hela så är det väldigt svårt att klara de nationella proven också så dom har man ju på 
något sätt. Man vill ju hjälpa dom till att förstå vad dom läser och att förstå samhället 
runt om kring sig även om det är ett snabbt samhälle nu så kan man titta på skillnaden 
mellan sms och ett formellt brev till exempel. Man jobbar mycket med text 
överhuvudtaget. 

Lärare 5: Bedömer faktiskt aktivitet på diskussionerna under lektionerna, det tycker jag 
är viktigt, att man inte sitter av tiden utan är aktiv och deltar. Sedan traditionell 
bedömning på analyser, nationella prov och sådant också givetvis. 

 
8 Analysprocess 
Analysen har enligt en fenomenografisk studie genomgått sju steg enligt Fejes & 
Thornberg (2015) modell. Första steget innebar att de transkriberade intervjuerna lästes 
vid flera tillfällen, man bekantar sig med materialet. Detta steg beskrivs inte närmare i 
analysprocessen då det inte är av allmänt intresse för analysen och resultatet. I det andra 
steget startar själva analysen. I detta steg skiljs de mest betydelsefulla uttalandena ut för 
att få en tydligare överblick i materialet. I tredje steget sker jämförelser där forskaren 
försökt hitta likheter och skillnader i materialet. Den fenomenografiska studien 
fokuserar på variationer, men för att hitta variationer måste forskaren även leta efter 
likheter. Analysarbetet fortsätter med steg fyra där en gruppering av skillnader och 
likheter utföres. I steg fem var likheterna i fokus, kärnan av likheterna försöktes att 
hittas och kategoriseras. I steg sex namngavs kategorierna och de mest signifikanta i 
materialet framträdde. I det sista steget som är steg sju kontrasteras de namngivna 
kategorierna mot varandra för att se om de rymdes i fler än en kategori. I denna studie 
nyttjades inte steg sju, eftersom de kategorier som används är väl förklarade och 
åtskilda. 
 

8.1 Betydelsefulla uttalanden samt jämförelser och 
gruppering (steg 2, 3, 4 och 5) 
När frågan varför använder du skönlitteratur i undervisningen ställdes svarade fyra av 
fem lärare att anledningen var att det står i kursplanen, men lärarna använde sig av lite 
olika benämningar gällande kursplanen. Sedan skiljer sig utsagorna åt. Lärare ett och tre 
svarade att skönlitteraturen används för ökad omvärldsförståelse och för att lära sig 
mer om andra människors liv. Lärare två svarade för att hitta mönster och för att träna 
upp läsförmågan. Lärare fyra svarade att skönlitteraturen används för att finna samband 
mellan dåtid och nutid men även för att hitta jämförelser av olika slag. Lärare fem tar 
upp att eleverna kan lära sig att vara källkritiska. 

Beträffande frågan om vilka pedagogiska teorier som används svarade lärare ett, två 
och tre att de inte arbetar efter någon speciell teori. Lärare fyra arbetar efter ett motto 
”det spelar ingen roll vad de läser, bara de läser. Lärare fem arbetar med teorin ”att 
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först lär vi oss krypa och sedan lär vi oss att gå”. 

Frågan gällande vilken utsträckning de använder sig av skönlitteratur i undervisningen 
svarade lärare ett i antal hela böcker, lärare två, tre, fyra och fem ansåg att de använder 
skönlitteratur ofta. 

Rörande frågan på vilket sätt använder du dig av skönlitteratur i undervisningen svarade 
lärare ett, två och tre att de använder skönlitteraturen för olika jämförelser. Lärare ett 
och fem nämner analyser och redovisningar. Lärare två nämner även upplevelseläsning, 
eget skrivande och Lärare två fyra och fem att skönlitteraturen används för 
utgångspunkt i diskussioner. 

Angående hur skönlitteratur väljs svarade lärare ett och fem att de blandar modern och 
äldre litteratur. Lärare ett och fyra använder sig av nobelpristagare och 
litteraturpristagare. Lärare tre väljer böcker beroende på gruppen och lärare fem väljer 
böcker beroende på ett tänkt diskussionsämne. 

Gällande bedömning svarar lärare fyra och fem att de bedömer genom genomförda 
analyser. Lärare ett och två bedömer genom att eleverna gör jämförelser. Lärare fyra 
och fem svarar att de bedömer med hjälp av de nationella proven. Lärare ett bedömer 
om eleverna hittar budskap i en läst text. Lärare två bedömer läsförståelsen. Lärare tre 
och fem bedömer genom olika redovisningar. Lärare tre och fem bedömer genom 
diskussioner. 

 

8.2 Namngivna kategorier (steg 6) 
De kategorier som respondenternas motiv presenteras genom är de ämneskategorier 
som beskrivs genom Malmgren (1996): svenska som färdighetsämne, svenska som 
litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. 

 
9 Resultat 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares motiv bakom läsning av skönlitteratur 
i skolan. Detta genomförs genom att använda Lars-Göran Malmgrens (1996) tre olika 
ämnesuppfattningar. Nedan redovisas resultatet gällande vilken ämnesuppfattning eller 
vilken spridning av ämnesuppfattningar som ligger bakom de utfrågade lärarnas motiv 
när det gäller läsning av skönlitteratur i skolan. 
 

9.1 Bildningspedagogiskt motiv 
På frågan om vilken typ av litteratur som läraren väljer till eleverna svarade lärare ett 
och fyra att de använder sig av böcker skrivna av nobelpristagare och 
litteraturpristagare. Lärare två använder sig av litteraturhistoriskt viktiga böcker. 
 

9.2 Färdighetspedagogiskt motiv 
På frågan varför läsa skönlitteratur svarar lärare två att den används för att hitta mönster 
och för att träna upp läsförmågan. Lärare fyra svarade att skönlitteraturen används för 
att finna samband mellan dåtid och nutid men även för att hitta jämförelser av olika 
slag. Lärare fem tar upp att eleverna kan lära sig att vara källkritiska. 

På frågan hur skönlitteratur används nämner även lärare ett, två och tre att de använder 
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skönlitteraturen för olika jämförelser. Lärare ett och fem nämner även analyser och 
redovisningar. På frågan om bedömning svarar lärare fyra och fem att de bedömer 
genom genomförda analyser. Lärare ett och två bedömer genom att eleverna gör 
jämförelser. Lärare fyra och fem svarar att de bedömer med hjälp av de nationella 
proven. Lärare ett bedömer om eleverna hittar budskap i en läst text. Lärare två 
bedömer läsförståelsen. Lärare tre och fem bedömer genom olika redovisningar. 

 

9.3 Erfarenhetspedagogiskt motiv 
Lärare ett och tre svarade på frågan varför läsa skönlitteratur i skolan att skön-
litteraturen används för ökad omvärldsförståelse och för att lära sig mer om andra 
människors liv. På frågan hur svarar lärare två upplevelseläsningar och eget skrivande. 
Lärare två fyra och fem svarar att skönlitteraturen används för utgångspunkt i 
diskussioner. På frågan om vilken litteratur som läraren väljer till eleverna svarade 
Lärare tre väljer böcker beroende på gruppen och lärare fem väljer böcker beroende på 
ett tänkt diskussionsämne. På frågan om bedömning svarar lärare tre och fem att de 
bedömer genom olika diskussioner. 

Det erfarenhetspedagogiska motivet delar syn på lärandet med den sociokulturella 
synen. Detta genom att både inom det sociokulturella samt det erfarenhetspedagogiska 
motivet sker lärande genom kommunikation med andra. Men även delas synen att 
lärandet bör utgå från individens tidigare erfarenheter. Detta gör att lärare som omtalat 
dessa egenskaper både har ett erfarenhetspedagogiskt motiv och samtidigt ett 
sociokulturellt pedagogiskt tänkande. 

 

9.4 Varför läsa skönlitteratur? 
Fyra av fem informanter svarar att skönlitteraturen används på grund av att kursplanen 
uttrycker detta. Sedan skiljer sig svaren åt. Skönlitteraturen används i skolan för att hitta 
mönster samt för att träna upp läsförmågan. Men den nyttjas även för att finna samband 
mellan dåtid och nutid samt för att utföra jämförelser av olika slag. Vidare anser några 
informanter att skönlitteraturen används för ökad omvärldsförståelse och för att lära 
sig mer om andra människors liv. Det nämns även att skönlitteraturen nyttjas för att 
eleverna ska lära sig att vara källkritiska. 

 
10 Diskussion 
Nedan diskuteras metoden som studien utförts genom samt resultatet diskuteras med 
fokus på syfte och frågeställningar. 
 

10.1 Metoddiskussion 
Metodvalet i denna studie har valts utifrån studiens syfte och frågeställningar. Detta 
styrde metodvalet till att en fenomenografisk studie har valts med en kvalitativ ansats. 
Det betyder att främst variationen av svar ligger som grund för studien men likheter tas 
även med i studien då även detta ansågs vara relevant. Den kvalitativa ansatsen visas 
genom att svaren har av forskaren förutsättningslöst tolkas för att en förståelse och 
förklaring skall kunna utföras. Om en annan metod och teoretiskt ramverk valts kan 
ett eventuellt ett annat resultat uppvisas. Men då skribenten önskade visa vilken bredd 
och variation som finns inom skolans pedagogiska tänkande har därför en 
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fenomenografisk studie valts. 

I denna studie har skribenten interagerat med respondenterna eftersom studiens 
material består av halvstrukturerade intervjuer. Skribenten har under hela intervju-
tillfället försökt hålla sig objektiv och neutral för att inte störa eller påverka 
respondenten. Eftersom någon omöjligtvis kan vara helt neutral under ett samtal kan 
ändå skribenten på något sätt påverkat respondenten och detta bör tas i beaktning. 
Intervjuerna utfördes enskilt med respondenten för att undvika påverkan. Påverkan 
kan ändå skett då respondenten fått tillgång till intervjufrågorna i förväg för att 
underlätta för respondenten och för att respondenten skulle få möjlighet till att 
förbereda sina tankar och sina svar. Skribenten kan omöjligt veta om respondenterna 
talat med varandra innan intervjuerna. 

Urvalet av respondentsgrupp har skett genom ett bekvämlighetsurval gällande avstånd 
samt tillgänglighet. Detta kan ses som en svaghet i studien. Men skribenten har likväl 
försök få variation genom att använda sig både av lärare från gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen. Eftersom respondentantalet är relativt begränsat gör inte denna 
studie några anspråk på att täcka alla tänkbara sätt att tolka fenomenet på utan endast 
hur dessa fem respondenter resonerar för att sedan jämföra detta med tidigare 
forskningsresultat. Att respondenterna är av begränsat antal gör att det är svårt att 
generalisera utifrån resultatet. 

Skribenten har inte tagit hänsyn till respondenternas genus utan skribenten har endast 
använt sig av kriteriet verksamma behöriga lärare i svenska på gymnasienivå. Vid andra 
kriterier för medverkan kanske resultatet kunnat förändras. Men då skribentens intresse 
ligger på svensklärare på gymnasienivå var kriteriet givet. Intervjusvaren spelades in för 
att kunna transkriberas och sedan analyseras. Nackdelen är att halvstrukturerade 
intervjuer innebär ett stort arbete med transkribering av de fem intervjuerna. Samt att 
den fenomenografiska analysen av ett stort material är tidskrävande och svårt. Studiens 
styrkor är att informationsbrevet som skickades ut till informanterna innehöll 
intervjufrågorna samt syfte och frågeställningar som gjorde att svaren på frågorna 
kunde bli precisa och genomtänkta. Det faktum att intervjuerna spelades in kan anses 
fördelaktigt då detta säkerställer informationens korrekta återgivning. 

 

10.2 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultatet de utfrågade lärarnas olika motiv bakom varför läsa 
skönlitteratur i skolan. Även vilken ämnesuppfattning som ligger bakom de olika 
lärarnas motiv för läsning av skönlitteratur diskuteras. Därefter diskuteras även skolans 
styrdokument och om läsning kan ge elever ökad självinsikt. Slutligen diskuteras det 
sociokulturella perspektivet. 
 
10.2.1 Varför läsa skönlitteratur? 
Anmärkningsvärt är att det första som fyra av fem tillfrågade informanter svarar på 
frågan är att de använder skönlitteratur i skolan för att det står i kursplanerna. Den 
lärare som inte svarar genom att hänvisa till kursplanerna svarar faktiskt inte riktigt på 
frågan. Detta gör att samtliga informanter gör exakt som Bommarco (2006) och 
Öhman (2015) det vill säga att de hänvisar till läroplanen. Informanterna har således 
inte något konkret svar på varför utan informanterna går istället in på frågan hur 
skönlitteraturen kan användas i skolan. Exempelvis används skönlitteraturen för att 
finna mönster och samband samt för att träna upp läsförmågan. Detta förfarande är 
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ingenting ovanligt utan de flesta andra forskningsresultat som har påvisats i den 
föreliggande litteraturstudien (Wängdahl 2017) påvisar liknande mönster. Persson 
(2007) belyser problematiken med avsaknaden av svenska forskningssvar på frågan 
varför man ska läsa skönlitteratur. Han anser att ett av skälen till svårigheten att svara 
på frågan är på grund av att skälet till att läsa skönlitteratur hela tiden förändras (Persson 
2007 s. 6). I sökningen efter svaret på frågan varför läsa skönlitteratur uppdagades att 
det inte är helt enkelt att finna några konkreta svar. Det är nämligen ett väldigt lite 
beforskat ämne. 

En annan anmärkningsvärd punkt är lärarnas avsaknad av teoretisk utgångspunkt. 
Ingen av de tillfrågade lärarna hade någon pedagogisk utgångspunkt när det gäller 
läsning av skönlitteratur. Två lärare nämnde någonting på frågan, den ena att ”bara 
eleverna läser något så är det bra, vad de läser spelar mindre roll” och den andre läraren 
nämner en form av sociokulturellt tänkande genom att säga att ”först lär man sig krypa 
och sedan lär man sig att gå” när det gäller användandet av skönlitteratur i ett 
pedagogiskt perspektiv. Detta kan tolkas som en form av sociokulturellt tänkande 
genom att eleven först lär sig en färdighet (krypa) och sedan tar med sig erfarenheten 
från att lära sig att krypa för att i nästa steg med hjälp och stöttning och från andra 
människor lära sig att gå. 

Trots att svaret på frågan varför litteratur används främst refereras till skolverket så 
uppger samtliga lärare att de ofta använder sig av skönlitteraturen i undervisningen, 
vissa rent av varje vecka. Detta kan förklaras genom svaret på frågan om hur 
skönlitteraturen används. Skönlitteraturen används tämligen ofta som medel eller 
verktyg för ett annat mål. Det vill säga i ett färdighetspedagogiskt motiv. 
Skönlitteraturen används för att jämföra olika företeelser samt för andra skriftliga 
färdigheter som att utföra analyser och andra former av redovisningar. 

 

10.2.2 Ämnesuppfattningar / Pedagogiska perspektiv 
Studien undersökte även spridningen av de tre pedagogiska inriktningar som nyttjades 
av de utfrågade lärarna. Spridningen visade sig vara stor. 

Inom ett bildningspedagogiskt motiv som traditionellt består av språket och 
litteraturen, ger ämnet ett bestämt innehåll bestående av en stor del litteraturläsning. 
Det litterära kulturarvet står i centrum (Malmgren 1996 s. 88). Inom denna kategori 
hamnade tre lärare (1,2,4) detta visade sig genom svaren på frågan om vilken litteratur 
som läraren väljer. Två lärare använde sig av Nobelpristagare som kan anses bildande 
samt en lärare använde sig av sina litteraturhistoriska kunskaper som grund för valet av 
litteratur. Inom ett bildningspedagogiskt motiv är det centralt att förmedla ett kulturarv 
genom verk som litteraturhistoriker och författare anser vara värdefulla. Inom 
bildningspedagogiken anses den klassiska litteraturen ge eleverna en personlighets-
utvecklande effekt (Malmgren 1996 s. 88). 

I ett färdighetspedagogiskt motiv ses ämnet svenska som språkämne och inte som 
litteraturämne (Malmgren 1996 s. 87). Här hamnade samtliga fem lärare genom svaret 
på frågan varför läser vi skönlitteratur i skolan. Lärarna nämnde att litteraturen 
användes för att hitta mönster samt träna upp läsförmågan. Att använda sig av 
skönlitteratur för att träna upp läsförmågan ses som färdighetsträning och den är då 
helt fri från värderingar gällande mänskliga grundfrågor (Malmgren 1996 s. 87). Lärarna 
nämnde även att läsning av skönlitteratur är en bra träning för att göra jämförelser av 
olika slag samt att eleverna lär sig vara källkritiska. Detta visar att litteraturen i sig själv 
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är skild från färdighetsövningarna, det är istället färdighetsövningen jämförelse samt 
källkritik som är i fokus (Malmgren 1996 s. 87). 

På frågan hur skönlitteraturen används svarade två lärare att de använder sig av 
litteraturen som grund för analyser och andra redovisningar. Att lära elever tekniker 
eller göra eleven medveten om olika formella mönster för att sedan förutsätta att eleven 
kan använda dessa i olika språksituationer tyder på att detta är färdighetsträning 
(Malmgren 1996 s. 87). På frågan gällande bedömning av läsning svarar två lärare att de 
bedömer eleverna genom utförda analyser. Två lärare bedömer genom att eleven utför 
jämförelser, samt om eleven klarar av att hitta litterära budskap. Två lärare bedömer 
med hjälp av nationella prov. Detta tyder på att det är ett färdighetspedagogiskt motiv. 
Detta eftersom inom denna gren tränas eleverna att behärska olika tekniker som ingår 
i olika språkliga delfärdigheter. 

Ett erfarenhetspedagogiskt motiv innebär att läraren respekterar elevernas verklighet 
och använder den i undervisningen. Eleverna ska få uppgifter tilldelade som de har 
intresse inom och stimuleras utav. Problemet är att elevernas egna erfarenheter och 
intressen inte är givna på förhand (Heith 2006 s. 122). Inom denna pedagogik hamnar 
tre lärare. Två lärare nämner att skönlitteraturen används för omvärldsförståelse samt 
att eleven lär sig om andra människors liv. En lärare svarar på frågan hur läses 
litteraturen att den används som upplevelseläsning och som en källa för eget skrivande. 
Inom erfarenhetspedagogiken är läsning av skönlitteratur ett sätt för elever att få nya 
erfarenheter. Detta sker genom att eleverna använder tidigare erfarenheter för att förstå, 
när eleven förstått kan erfarenhetsutbyte med andra människor ske. På samma sätt som 
när människor möter andra människor i verkligheten möter läsaren nya människor i 
litteraturen och kan på så sätt hitta nya sidor av sig själva (Bergöö 2005, citerad i Öhman 
2015 s. 95). 

Hur böckerna väljs ut visar också på vilket pedagogiskt motiv som läraren har. En lärare 
väljer böcker utifrån elevgruppen och en lärare väljer litteraturen utifrån 
diskussionsämne. Att välja böcker utifrån en grupp kan göra bokvalet 
erfarenhetsbaserat, men det är inte helt säkert. Att välja böcker utifrån 
diskussionsämnet gör att litteraturen inte är av högsta prioritet utan diskussionsämnet 
styr och då är det inte en form av erfarenhetsmotiv som läraren nyttjar utan snarare en 
form av färdighetsmotiv. 

Även bedömningen visar vilket pedagogiskt motiv läraren har och två lärare svarar att 
de bedömer genom olika diskussioner om det lästa. Det finns ett problem med att 
använda sig av endast erfarenhetspedagogik i skolan. Detta beror på att kunskaper ska 
mätas mot olika förutbestämda kunskapskrav. Dessa mätningar gör att bedömningen 
av elevernas färdigheter ger oss svenska som ett färdighetsämne (Nordberg 2013 s. 12). 
Även Årheim (2009) håller med om detta resonemang. Skönlitteraturen studeras inte i 
sin egen rätt eller som konstprodukt eller av kognitiva skäl. Skönlitteraturen används 
istället som ett verktyg för att uppnå mätbara kunskapsmål (Årheim 2009 s. 68). 

 
 

10.2.3 Läsning för ökad självinsikt och omvärldsförståelse 
Forskningen säger att en personlighetsutveckling inte kan ske endast genom att läsa 
litteratur. Bommarcos (2006) studie visade att endast genom en kombination av att 
skriva, läsa och tala om litteraturen gav en större utveckling. Andra studier visar 
motsatsen. Det är tveksamt om skönlitteraturen har någon särställning beträffande 
elevernas personlighetsutveckling (Årheim 2009). I de studierna ses skönlitteraturens 
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roll gällande personlighetsutveckling som förlegad. Även Persson (2009) tar upp 
problematiken och visar att det är brist på välgrundade motiv till läsningen av 
skönlitteratur som ger lärare och elever tvivel. Detta kan vara anledningen till att endast 
två lärare (1,3) svarade att skönlitteraturen används för ökad omvärldsförståelse och 
för att eleverna ska lära sig mer om andra människors liv. 

Men det existerar resultat som påvisar att skönlitteratur kan ge personlighetsutveckling. 
Men dessa resultat baseras på hur eleven läser skönlitteratur. En lärare i studien tog upp 
upplevelseläsning som en möjlig väg att använda sig av skönlitteraturen i skolan. Detta 
är helt rätt väg att gå enligt forskningen. För att eleven ska kunna se världen genom 
andras ögon måste eleven få läsa med inlevelse och då kan eleven få nya perspektiv på 
sig själv och omvärlden (Malmgren 1996 s. 115). 

Alla elever är inte motiverade att läsa utan många behöver hjälp med motivationen. 
Detta kan visas genom en lärarens uttryck i studien att ”det spelar ingen roll vad de 
läser, bara de läser” För att en text ska bli av intresse för eleven bör den ha ett innehåll 
som eleverna känner igen genom sitt eget liv, och den bör även utspelas i en känd 
historisk kontext så att eleverna känner igen sig (Olin-Scheller 2006). Tre lärare i 
studien (2,4,5) uppger att de använder sig av skönlitteratur som underlag för olika 
diskussioner och detta anser Årheim (2009) är det bästa sättet att använda 
skönlitteraturen på. För det är endast genom diskussion om det lästa i en större grupp 
som skönlitteraturen kan ge omvärldsförståelse (Årheim 2009 s. 69). Denna åsikt delas 
av Bommarco (2006) som också påvisar i sin studie att det är endast genom att 
distansera sig och tala om det lästa med andra som möjligheterna till nya tankesätt kan 
uppstå (Bommarco 2006 s.  65-94). 

 

10.2.4 Styrdokumenten för gymnasieskolan 
Styrdokumenten är tolkningsbara och kan nyttjas inom samtliga tre pedagogiska 
perspektiv. Men i syftet läroplanen (2011) för samtliga kurser inom svenska står det att 
med hjälp av skönlitteratur kan elever lära känna sin omvärld och sina medmänniskor 
och sig själv (Läroplan 2011 s. 160). I denna studie är det endast två lärare som nämner 
att skönlitteraturen används för detta syfte. I läroplanen (2011) står det även att eleverna 
ska läsa skönlitteratur skrivna av både kvinnor och män och från olika tider och kulturer 
(Läroplan 2011 s. 163). Ingen av de tillfrågade lärarna tar upp detta i frågan om vilken 
litteratur som väljs. Men med lite god vilja kan det tolkas som att en lärare gör detta 
genom att välja litteratur utifrån sitt litteraturhistoriska kunnande. Det står även i 
läroplanen (2011) att eleverna ska få möjligheter att upptäcka särskiljande och 
allmänmänskliga i tid och rum (Läroplan 2011 s. 160). Detta använder tre lärare som har 
angett att de använder litteraturen för att göra jämförelser av olika slag när frågan om 
hur litteraturen läses ställdes. Sedan tar läroplanen (2011) också upp att eleverna ska få 
kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 
och detta har tre lärare nämnt. Dels genom att använda sig av litteraturhistoriskt viktiga 
verk samt nobelpristagare och litteraturpristagare. I läroplanen (2011) står det även att 
eleven ska få förmågan att producera egna texter med utgångspunkt i det lästa och detta 
är det endast en lärare som nämner under de fem intervjuerna. 

Det kan ses som ett problem att legitimeringen i läroplanen tar effekterna av att läsa 
skönlitteratur för given. Det kan även ses som att dessa effekter kommer automatiskt 
vid läsning av skönlitteratur. Detta är inte fallet. Läsning av skönlitteratur kan vara 
utvecklande inom olika områden men läsningen är inte utvecklande av automatik 
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(Persson 2007 s. 219). En annan aspekt är problemet att alla elever inte har ett starkt 
genuint intresse av att läsa skönlitteratur (Persson 2007 s. 225). 

Varför ska eleverna läsa skönlitteratur enligt läroplanen? 

• Skönlitteraturen utvecklar förmågan att kommunicera 
• Skönlitteraturen kan vara en källa till självinsikt, förståelse av andra människors 

erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. 
• Skönlitteraturen utmanar till nya tankesätt och öppnar för nya perspektiv. 

(Läroplan 2011 s. 160) 

Beroende på hur läraren och eleven tolkar olika uppgifter kan exempelvis återgivande 
av iakttagelser samt formulering av egna tankar innebära en form av färdighets-
pedagogik, men det kan även innebära en form av erfarenhetspedagogik, detta beror 
helt på vem som tolkar. Det har även visat sig svårt att mäta eller bedöma vad elever 
utvecklar via litteraturen, betydligt enklare att mäta och bedöma vad elever kan om 
den lästa litteraturen (Lundström, Manderstedt & Palo 2011 s. 22). Detta visar sig 
riktigt när respondenterna i denna studie svarar på frågan om bedömning. Då svarar de 
flesta att de bedömer just kunskaper om litteratur i form av jämförelser och budskap. 
Men några av respondenterna svarar även att de bedömer samtal om det lästa. Detta 
betyder att spridningen gällande bedömningen är stor mellan lärare. De flesta lärare i 
undersökningen bedömer vad eleven kan om det lästa, några få lärare bedömer vad 
eleven kan genom det lästa. Lärare ska mäta elevers kunskaper efter kunskapsmål och 
detta medför svårigheter att bedöma och mäta lärandet genom skönlitteratur. 

 
 

10.2.5 Sociokulturellt perspektiv 
Interaktion och kommunikation ses som nycklar till utveckling och lärande inom den 
sociokulturella teorin. Denna syn delas av de lärare som har ett erfarenhetspedagogiskt 
motiv. Då de nämner just kommunikation som en väg mot lärande. Alla människor 
använder språk som medel för kommunikation. Det betyder att språket används både 
när vi talar och när vi tänker. Inom den sociokulturella teorin talar man då om att 
språket har två nivåer. En nivå mellan människor och en annan i människor (Säljö 2014 
s. 303). Genom att läsa skönlitteratur, tänka på det lästa och sedan kommunicera med 
andra om det lästa då får eleverna de redskap som krävs för lärande. I denna studie är 
detta av relevans då några lärare nämner att de använder sig av samtal om det lästa och 
att bedömningen sker genom aktivitet på diskussioner. Inom den sociokulturella teorin 
utgår man ifrån viljan att lära för att skapa mening. Detta medför en stor vikt att 
eleverna får motivation att läsa skönlitteratur och att eleverna förstår meningen med 
läsningen. För att få en förståelse om omvärlden och sig själv krävs kommunikation 
med andra människor eller så sker kommunikationen med och inuti oss själva. Om 
eleven får hjälp av en lärare eller någon annan människa att nå den individuella närmaste 
proximala utvecklingszonen ökar elevens kunnande. Hjälpen kan bestå av exempelvis 
boksamtal, som några av de tillfrågade lärarna nämnde att de använde i 
undersökningen. Men den kan även ske genom reflektioner i en skrivlogg som gör att 
eleven når nästa utvecklingsfas. 

 
11 Slutsatser 
Anmärkningsvärt är att det första som fyra av fem respondenter svarar gällande varför 
de använder sig av skönlitteratur i skolan är för att det står i kursplanen från skolverket. 
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Vad händer med skönlitteraturens roll i skolan den dag skolverket inte explicit skriver 
ut användandet av skönlitteraturen i kursplanerna? Det behövs mer svensk forskning 
med avsikt att besvara varför-frågan på ett tillförlitligt sätt. Inte minst på grund av att 
det står i läroplanen att ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet” (Läroplan 2011 s. 5). 

Spridningen av användandet av olika ämnesbeskrivningar är betydande bland 
respondenterna. Ingen av de medverkande lärarna använder sig endast av en 
ämnesbeskrivning utan blandar mellan två och ibland alla tre olika ämnesbeskrivningar 
när det gäller läsning och bedömningen av skönlitteratur. Största problemet att använda 
sig av endast en ämnesbeskrivning är att undervisningens bedömning eller mätningen 
av kunskapskrav ofta baseras på delar som ingår i färdighetspedagogiken. Det är en 
svårighet att bedöma vilka förmågor som eleven utvecklar genom skönlitteraturen, 
betydligt lättare att mäta och bedöma vad eleven lärt sig om litteraturen. 
Samtliga fem lärare uttalade olika erfarenhetspedagogiska motiv för läsning av 
skönlitteratur. Detta betyder samtidigt att samtliga utfrågade lärare i viss mån använder 
sig av de sociokulturella glasögonen i sin undervisning. Detta visade sig genom att 
skönlitteraturen kan ge eleverna ord på vad de ser och upplever samt hur detta kan 
benämnas. Några lärare anammar detta genom att tala om att läsning av skönlitteratur 
används för ordkunskap. Det visar sig även genom att de utfrågade lärarna nämnde att 
de använder skönlitteraturen som underlag för olika diskussionsområden. Detta kan 
tolkas som att eleverna då får lära sig benämna exempelvis olika känslor som är viktigt 
eftersom människor både talar och tänker i svenska termer. Grundläggande delar inom 
den sociokulturella teorin handlar om retorik och kommunikation. Kommunikation är 
det redskap som gör att människor skapar en mening mellan varandra och gör 
omvärlden begriplig. Att tala om det lästa i form av boksamtal nämns av några 
respondenter i undersökningen. Genom sociokulturella glasögon utvecklas elever med 
hjälp av andra, och kommunikation är grundvillkoret för att tänkande och lärande ska 
vara möjligt. Denna fenomenografiska studie visar att spridningen mellan lärarna är stor 
när det gäller de olika ämnesbeskrivningarna, men de är eniga gällande en fråga. 
Skönlitteratur läser eleverna i skolan främst för att det står att de ska läsa skönlitteratur 
i kursplanen. 

 
12 Fortsatt forskning 
Jag har under denna studie haft för avsikt att använda mig av så modern svensk 
forskning i ämnet som jag kunnat. Med undantag för ämnesbeskrivningarna från 
Malmgren (1996). Dessa ämnesbeskrivningar är nämligen 22 år gamla. Jag anser att det 
är hög tid för dagens etablerade svenska forskare att formulera nya gångbara 
ämnesbeskrivningar innehållande ny forskning inom ämnet. Studien visar även samma 
svar på varför frågan som den tidigare och ganska sparsamma svenska forskningen. Det 
skulle det vara av stor vikt att svenska forskare grabbade tag i varför frågan. Det är 
viktigt att ge etablerade lärare och lärarstudenter samt skolans elever nya perspektiv och 
konkreta svar på varför frågan. 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares motiv bakom läsning av skönlitteratur 
(i bemärkelsen fiktionsprosa) i skolan. 
Följande frågeställningar används för att uppnå syftet: 

• Varför ska elever läsa skönlitteratur i gymnasieskolan enligt lärare? 
 

• Vilken ämnesuppfattning eller vilken spridning av ämnesuppfattningar ligger 
bakom lärarnas motiv när det gäller läsning av skönlitteratur i skolan? 

 
 
 

Det är dessa frågor jag söker ditt svar på 
 

• Varför använder du dig av skönlitteratur/fiktionsprosa i undervisningen? 
• Vilka pedagogiska teorier arbetar du efter och hur använder du dessa i 

undervisningen gällande skönlitteratur? 
• I vilken utsträckning använder du dig av skönlitteratur/fiktionsprosa i 

undervisningen? 
• På vilket sätt använder du dig oftast av skönlitteratur/fiktionsprosa i 

undervisningen? 
• Hur väljer du vilken skönlitteratur/fiktionsprosa som används i 

undervisningen? 
• På vilket sätt bedömer du eleverna när det gäller läsning av 

skönlitteratur/fiktionsprosa? 
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