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Abstract 
Denna litteraturstudie har som syfte att undersöka hur skönlitteraturen legitimeras i 
svenskundervisning för årskurs 7-9 utifrån befintlig forskning inom ämnet. Studien tar sin 
utgångspunkt i följande två frågeställningar: Varför ska elever arbeta med skönlitteratur i 
skolan? Vad menar forskning att undervisning i skönlitteratur ska utveckla hos eleverna?  

Eftersom denna studie är en litteraturstudie har aktuell forskning valts ut utifrån bestämda 
begränsningar. Exempelvis har endast litteratur som berör den svenska skolan valts ut. Två 
doktorsavhandlingar utgör studiens huvudmaterial, därtill har fem titlar till använts för att 
diskutera skönlitteraturens syfte i skolan.   

Denna studie visar att arbetet med skönlitteratur ska fungera som verktyg för elevernas 
identitetsutveckling. Eleverna utvecklar sin förmåga att fylla textens tomrum med egna 
erfarenheter genom en subjektiv förankring. Eleven får då bearbeta sig själv och sitt liv genom 
litteraturen. Genom att läsa skönlitteratur utvecklas också den narrativa fantasin som gör att 
läsaren kommer att kunna anta andra människors perspektiv. Skönlitteraturen kan därför 
fungera som övergångsobjekt eller som en bro till andra människor, vilket också bidrar till att 
litteraturen kan lösa konflikter och som verktyg för att utveckla demokratiska värderingar.  

Slutligen kan också skönlitteratur läsas som språkutvecklande redskap. Det ställs höga krav på 
elevernas läsfärdigheter för att läsa skönlitteratur på ett djupare plan, därför krävs att 
skönlitteraturen inte läses helt oreflekterat och okritiskt för att uppnå sitt syfte enligt ovan. I 
klassrummet krävs diskussioner kring bland annat olika tolkningar och erfarenheter av texten 
men även diskussioner kring litteraturens sanningshalt och skillnad på fiktion och verklighet. 
Därför krävs också planering och uppgifter som uppmuntrar eleverna till att bli goda 
skönlitterära läsare.   
 

Nyckelord: Litteraturundervisning, Litteraturdidaktik, Skönlitteratur, Syfte, Lärare, åk 7-9 
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1. Inledning 
Varför ska elever läsa skönlitteratur i skolan? En kan argumentera för att undervisning om 
Strindbergs Ett halv ark papper (1903) är passé och gammalmodig i ett samhälle där en kan 
avnjuta senaste Marvel-filmen eller fördriva tiden med interaktiva app-spel i mobilen. I ett 
samhälle där allt finns inom ett klick, hur kan skönlitteraturen då fortfarande vara aktuell och 
inte minst användbar i undervisningen? Vad ska läsning av skönlitteratur leda till? Detta är 
frågor som denna studie kommer att diskutera.  

Skönlitteraturen i skolan och litteraturdidaktik är områden som det gjorts mycket forskning 
kring. Varför ska elever läsa, hur ska litteraturen läsas, teorier kring läsning, vad ska läsningen 
leda till, hur motiverar vi elever till att läsa överhuvudtaget? Skönlitteraturen får också olika 
syften beroende på elevernas ålder. Efter att ha scannat forskningsområdet upplever jag att det 
finns ett glapp. Forskning som utgår från grundskolans tidiga del finns det en hel del att tillgå 
då eleverna möter skönlitteratur för första gången genom egen läsning och där lästräning är i 
fokus. Däremot har det blivit tydligt då jag letat material inför detta arbete att forskning som 
fokuserar på grundskolans senare del finns det inte lika mycket utav. Forskningen koncentreras 
men sedan återigen med fokus på gymnasiet, kanske för att gymnasiet har en egen 
litteraturkurs? Men varför ska egentligen eleverna i årskurs 7-9 läsa skönlitteratur? Därför 
kommer denna åldersgrupp ligga i fokus.  

Forskning kring litteraturdidaktiken ökade inte minst när PISA-undersökningar larmade om 
fallande resultat i läsförståelse och konstaterande kring att elever i dagens skola inte längre är 
läsande barn. Som tur är verkar vindarna ha vänt med PISA-undersökningen från 2016. I ett 
pressmeddelande utgivet av Skolverket, med titeln Svenska elever bättre i PISA, skrivs att 
undersökningen visar på förbättring i läsförståelse hos landets 15-åringar. Ändå kämpar lärare 
fortfarande i klassrummen med att motivera elever till läsning.1  

På den skola där jag har gjort min VFU bestod det skönlitterära arbetet främst i att läsa en bok 
som eleven själv hade valt och där syftet främst uppfattades som ett sätt att fylla ut tiden mellan 
arbetsområden eller arbetsuppgifter genom exempelvis tyst läsning där var och en sitter med 
sin bok och en del läste medan andra lyssnade på en ljudbok med pannan i bordsskivan. Ibland 
läste hela klassen samma titel där målet var att skriva en bokrecension eller delta i ett boksamtal 
i grupp. Under min VFU kom även författare till de böcker eleverna läst på besök, men intresset 
verkade minst sagt svalt bland eleverna.  

Forskning kring skönlitteratur kan också fort uppfattas som inaktuell då läroplan och skola 
förändras i takt med samhället. Inte minst märks detta med den nya läroplanen som reviderades 
2017 och där begreppet digital kompetens skrivs fram ytterligare. Det jag vill med detta arbete 
är att ringa in vad forskning skriver om skönlitteratur i skolan. Varför ska eleverna fortfarande 
läsa tryckta böcker eller ljudböcker när de istället kan läsa en film? Vad menar forskningen att 
skönlitteraturen ska utveckla hos eleverna? Inför mitt kommande yrkesliv tror jag att genom att 

                                                           
1 Svenska elever bättre i PISA. (2016) Stockholm: Skolverket Pressmeddelande 12-06.  
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tydligt precisera ett syfte, bortom ”för att det står så i läroplanen”, med varför vi ska läsa 
skönlitteratur, tror jag också att det är lättare att motivera eleverna till läsning.   

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur skönlitteraturen legitimeras i 
svenskundervisning för årskurs 7-9 utifrån befintlig forskning inom ämnet, med utgångspunkt 
i följande frågeställningar: 

 Varför ska elever arbeta med skönlitteratur i skolan?  

 Vad menar forskning att undervisning i skönlitteratur ska utveckla hos eleverna?  

 
3. Begreppsdefinition  
Begreppet skönlitteratur innefattar flera olika genrer och förekommer i flera olika mediala 
former, exempelvis tryckt bok, e-bok eller ljudbok. I detta arbete kommer termen skönlitteratur 
avse fiktionsprosa. I detta arbete är det den tryckta texten i form av en tryckt bok eller e-bok, 
alltså textmassa där eleven själv läser texten, som kommer att ligga i fokus.  

 

4. Bakgrund 
Först i detta avsnitt kommer litteraturundervisningen att sättas in i en historisk kontext. Syftet 
är att läsaren ska få en uppfattning kring debatten angående litteraturundervisningens och 
skönlitteraturens syfte i skolan. Den historiska kontexten kommer behandla tiden då 
skönlitteraturen betraktades som verktyg för rättstavning och grammatik till att bli verktyg för 
att förstå sina medmänniskor. Under 1900-talets slut syns sedan en återgång till 
färdighetsträning. Därefter, i avsnittets andra del, presenteras vad den aktuella läroplanen 
skriver angående skönlitteratur.  

  

4.1 Litteraturundervisning – en kort, historisk återblick 

Jan Thavenius har, tillsammans med andra författare, skrivit boken Svenskämnets historia 
(1999). Thavenius menar i sitt kapitel ”Modersmålet – redskap eller bildningsmedel?” att det 
inte var förrän på 1800-talet som man började prata om en litteraturundervisning i den svenska 
skolan. Under denna tid gick latin från att vara skolans modersmål till att undervisning på latin 
blev exklusivt för de högre utbildningarna då svenskämnet skrevs in i läroverksstadgan 1807, 
samt 1842 i folkskolestadgan som en del av modersmålsundervisningen. På 1850-talet fanns 
dessutom ett parallellskolesystem: läroverket, folkskolan, flickskolan och yrkesskolan, vilka 
konstruerade fyra väldigt olika svenskämnen. I läroverket låg fokus på uppsatsskrivning och 
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korrekt grammatiskt språk och där litteraturundervisning var ett självständigt ämne. 
Folkundervisning och yrkesskolans svenskundervisning handlade främst om mekaniska 
färdigheter för kommande yrkesliv, exempelvis läsning av katekesen och brevskrivning. Det 
fanns därmed en tydlig skillnad mellan högt och lågt. De högre utbildningarna på 1800-talet 
prioriterade språk, logik och tänkande som ämnets fokus och som det viktiga att utbilda eleven 
i. Tänkandet skulle utvecklas genom språket och litteraturen lästes för att sedan analyseras 
språkligt genom textens grammatik och logik. 1859 fick litteraturundervisningen ytterligare ett 
syfte, nämligen att framstå som förebild och motverka populärlitteraturen, främst skriftligt där 
klassiska författare skulle hållas som ideal. Den lägre folkutbildningen fokuserade mer på 
basträning såsom lästräning. Tydligare blev detta under de första decennierna av 1900-talet, då 
litteraturundervisningen vid de högre utbildningarna fick en mer humanitär inriktning. Genom 
litteraturen skulle eleverna få en inblick i och skapa förståelse för andra människor. 
Litteraturundervisningen vid de lägre utbildningarna fokuserade på elevernas fostran och 
motivation. Den kulturella orienteringen fick inte alls samma fokus som vid de högre 
utbildningarna.2    

Det intressanta, menar Thavenius, är att även de lägre samhällsklasserna skulle fostras in i 
samhället genom litteraturläsning. Läsning var inte för nöjes skull. Men det krävdes då att folket 
kunde ta del av texter på egen hand. Mekanisk avkodning räckte inte längre utan mer och mer 
fokus kom att riktas mot innehållet, även i folkundervisningen. Flickskolans 
litteraturundervisning var betydligt friare. Undervisningen för flickor hade inte samma krav på 
att ta del av språkträning och skriva och läsa korrekt grammatik och kunde därmed fokusera 
mer på innehåll än på form. Thavenius menar att flickskolan, ur den aspekten, erbjöd en mer 
modern litteraturundervisning. Yrkesundervisning i svenska bestod till stor del av utvecklandet 
av praktiska färdigheter men var inte alls lika allmänbildande.3  

Vidare menar Karin Dahl i sitt kapitel ”Från färdighetsträning till språkutveckling” att under 
mellankrigstiden drevs debatter kring kraven på skolans demokratisering. Alla människor från 
alla samhällsklasser skulle ha samma tillgång till utbildning. Den traditionella pedagogiken 
utmanades av alternativa pedagogiska inriktningar, såsom arbetsskolepedagogiken och 
aktivitetspedagogiken som ansåg att skolan också skulle fokusera på barnet och dess behov. 
Efter andra världskriget blev det demokratiska arbetet allt viktigare i skolan. Elever skulle inte 
vara passiva och fostras in i en auktoritetstro, utan uppfostras till tänkande medborgare. Detta 
kom också att påverka litteraturundervisningens roll i skolan.4 1962 fick Sverige sin första 
läroplan för en gemensam grundskola och mot slutet av 1960-talet började barn- och 
ungdomslitteratur att användas i litteraturundervisningen. På 1950-talet användes litteraturen 
som bildning, något som sedan avfärdades som kontraproduktivt då undervisningen blev svår 

                                                           
2, Thavenius, Jan. (1999) Modersmålet - redskap eller bildningsmedel? I: Thavenius, Jan. (red.) Svenskämnets 
historia. Lund: Studentlitteratur s. 21-24.  
3 Thavenius (1999) s. 24-26 
4 Dahl, Karin. (1999) Från färdighetsträning till språkutveckling. I: Thavenius, Jan (red.) Svenskämnets historia. 
Lund: Studentlitteratur. s. 36-42 
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och abstrakt för eleverna. 1960-talets litteraturundervisning i grundskolan grundade sig snarare 
i fri läsning och upplevelseläsning.5 

Vidare under 1970-talet trappades debatten upp kring vad svenskämnets huvudsakliga innehåll 
skulle vara: litteratur eller färdighetsträning. De alternativa pedagogikerna hade fått ett 
uppsving och var de främsta förespråkarna för att litteraturen och dess historia skulle utgöra 
ämnets huvudinnehåll. Samtidigt visade krisrapporter om grundskolans undervisning att elever 
inte uppfyllde målen.6 Debatterna kring ämnets huvudfokus fortsatte under 1980- och 1990-
talen, trots att ämnet under 80-talet tenderade att bli mindre färdighetsfokuserat med tankar om 
att läs- och skrivträning snarare var en process än något eleven blev ”klar med”.7 Avslutningsvis 
nämner författaren 90-talet och konstaterar en återgång till färdighetsaspekten som dessutom 
stärktes med en tydligt mål- och resultatstyrd läroplan: lpo94. En storsatsning gjordes för att 
lyfta elever med dyslexi, där innehåll inte fick störa avkodning och lästräning.8 

 

4.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 

Läroplanen som kommer ligga till grund för detta arbete är Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2017 års reviderade upplaga. Vidare kommer 
läroplanen att refereras till som Lgr11.  

Som introduktion till svenskämnet och som inramning av ämnet står följande:  

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 
livsåskådningar, generationer och språk möts. 9 

Vidare formuleras ämnets syfte där undervisning i ämnet ska utveckla elevens förutsättningar 
att kommunicera med andra och utveckla elevens egna tankar, värderingar och åsikter. Eleven 
ska lära sig att uttrycka sig i olika sammanhang, med andra människor och i digitala miljöer. 
Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper i och om det svenska språket, dess 
historia, normer, uppbyggnad och utveckling samt bekanta sig med de nordiska grannspråken. 
Starkt förankrat i syftet är alltså elevens kommunikativa förmåga, hur eleven formulerar sina 
egna tankar för sig själv och i förhållande till andra. ”Undervisningen ska också bidra till att 
eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och 

                                                           
5 Dahl (1999) s. 42-44, 49-50 
6 Dahl (1999) s. 50-59 
7 Dahl (1999) s. 64-65, 70-73 
8 Dahl (1999) s. 78-83, 86 
9 Läroplan (2017) s. 252 
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för andra människor”. Eleven ska också, genom undervisningen utveckla förmågan att kritiskt 
granska källor.10  

Vad gäller skönlitteraturen står i syftesformuleringen att eleven ska möta samt få kunskaper om 
skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. I samma stycke skrivs också om 
sakprosa och att eleven ska utveckla kunskaper om olika former av sakprosa. Stycket avslutas 
med följande: ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska 
eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 
omvärlden.”11    

Det centrala innehållet för årskurs 7-9 är uppbyggt på fem teman: läsa och skriva, tala, lyssna 
och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk och till sist informationssökning 
och källkritik. Det är inom temat berättande texter och sakprosatexter som arbetet med 
skönlitteratur uttryckligen skrivs fram. Eleverna ska då möta skönlitteratur och deras historiska 
och kulturella kontext, samt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från olika tider 
och från olika platser såsom Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteraturen ska belysa 
människors villkor och identitets- och livsfrågor. Eleverna ska möta flera olika texttyper som 
lyrik, dramatik, sagor och myter men också beskrivande, förklarande, utredande och 
vetenskapliga genrer. Eleverna ska också känna igen hur genrerna skiljer sig från varandra 
stilistiskt och innehållsmässigt. Eleverna ska även möta texter som kombinerar stil och genrer 
men även kombinationer av ord, bild och ljud. Slutligen ska eleverna komma i kontakt med 
”texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.”12 

Flera punkter ur de övriga temana går även att kombinera med läsning av skönlitteratur, 
exempelvis ur temat läsa och skriva: ”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från 
olika medier. Att urskilja textens budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och 
sammanhang.” eller ”språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och 
satsdelar”.13 Här finns alltså utrymme för läraren att kombinera punkter ur det centrala 
innehållet beroende på lärarens didaktiska avväganden, ämneskonstruktion och syfte. Lektioner 
i litteratur kan alltså få väldigt olika fokus beroende på hur läraren väljer att planera och 
konstruera sin undervisning exempelvis genom att fokusera på antingen att analysera textens 
språkliga struktur, textens budskap eller den historiska kontexten texten är skriven i. 14 

Exempel på vad eleven bedöms utifrån, med fokus på skönlitteratur, är huruvida eleven kan 
läsa med flyt, hur eleven väljer lässtrategier och läsförståelse genom att göra sammanfattning 
av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Eleven visar också 
på förmåga att, utifrån egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och resonera 
kring olika verks budskap. Eleven kan dessutom koppla budskap och diskussion kring 
existentiella frågor till verkens upphovsmän och hur historiska och kulturella sammanhang har 
påverkat författare och verk. Därefter följer kriterier kopplat till elevens eget skrivande om 
språklig variation, normer, struktur och anpassningsförmåga till texttyp och mottagare. Eleven 
                                                           
10 Läroplan (2017) s. 252-253 
11 Läroplan (2017) s. 252 
12 Läroplan (2017) s. 256-258 
13 Läroplan (2017) s. 256 
14 Läroplan (2017) s. 257 
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ska visa kunskap i källkritik, att eleven kan söka, värdera källor och utforma fungerande 
källhänvisningar. Dessutom står att eleven kan ”ge enkla omdömen om texters innehåll och 
uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet 
på ett i huvudsak fungerande sätt” för betyget E.15   

Avslutningsvis bedöms eleven i muntlig kommunikativ förmåga. Eleven kan samtala om och 
diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Eleven kan också visa 
att hen förmår att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte och 
mottagare med fungerande struktur.16 

 

5. Metod   
Under denna rubrik kommer det praktiska tillvägagångssättet såsom insamling av aktuell 
forskning, urval och granskning att presenteras. Detta arbete är en litteraturstudie, vilket innebär 
att publicerade studier och forskning kommer att granskas för att ge svar på ovanstående 
frågeställning. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengberg menar i boken Systematiska 
litteraturstudier i utbildningsvetenskap att en litteraturstudie innebär ”att systematiskt söka, 
kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 
problemområde”. Författarna menar att forskaren idealt ska inkludera all relevant forskning 
inom sitt ämne men säger också att detta inte alltid är möjligt av praktiska och ekonomiska skäl. 
Det finns därför ingen regel för hur många studier som minst måste ingå i en litteraturstudie.17 

 

5.1 Forskningsetik  

Eftersom en litteraturstudie grundar sig på publicerad forskning handlar litteraturstudiets etiska 
överväganden främst om urval och presentation av resultat. Att göra etiska överväganden när 
det kommer till urval handlar enligt Eriksson Barajas m.fl. om att undersöka huruvida materialet 
i studien granskats av en etisk kommitté och om etiska avväganden tagits i beaktning.18 Den 
forskning som kommer utgöra forskningsobjektet i denna studie är bland annat två 
doktorsavhandlingar där författarna har gjort egna forskningsetiska avväganden vid respektive 
forskning. Doktorsavhandlingarna har också genomgått en granskning innan publicering.   

Eriksson Barajas m.fl. skriver vidare att ett avgörande kriterium för litteraturstudien och det 
enda etiskt försvarbara är att presentera resultat som både stödjer respektive inte stödjer 
hypotesen, och att det vidare betraktas som oetiskt att endast presentera artiklar som stödjer 
forskarens egen åsikt.19 I detta arbete kommer skilda åsikter om skönlitteraturens legitimitet 

                                                           
15 Läroplan (2017) s. 261-262 
16 Läroplan (2017) s. 261-262 
17 Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, Yvonne. (2013) Systematiska litteraturstudier 
i utbildningsvetenskap. Stockholm: Natur och kultur. s. 31 
18 Eriksson Barajas m.fl. (2013) s. 69-70  
19 Eriksson Barajas m.fl. (2013) s. 70  
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och syfte att presenteras vilket kommer ge ett mer nyanserat svar på denna studies syfte och 
frågeställning.  

 

5.2 Sökstrategi 

De sökstrategier som använts för att finna relevant litteratur för att svara på ovan ställda 
frågeställning är främst sökning i databaser efter doktorsavhandlingar som behandlar liknande 
forskningsfrågor som denna studie avser att undersöka. Därefter gjordes även en manuell 
sökning för att få vidare uppslag på litteratur.  

En manuell sökning kan ske på olika sätt, menar Eriksson Barajas m.fl. (2013). Exempelvis kan 
större mängd av relevanta artiklar nås genom att studera en vetenskaplig tidskrifts 
innehållsförteckning eller genom att studera en intressant artikelns referenslista för vidare 
uppslag och läsning i ämnet.20 Inför denna studie gjordes alltså både en databassökning genom 
LIBRIS och en manuell sökning i både referenslistor men också i Kristianstads 
högskolebibliotek.  

 
5.3 Sökord och databas  

De sökord som användes vid sökning i databaser var litteraturdidaktik, litteraturundervisning, 
7-9, skönlitteratur. Sökorden som användes är endast på svenska då jag ville begränsa 
sökningen till den svenska skolan. Den databas som använts är LIBRIS där ovan nämnda sökord 
använts.  

 
5.4 Sökresultat  

I tabellen nedan presenteras sökord, avgränsningar, antalet träffar och huruvida sökresultaten 
kom att användas i litteraturstudien.  

                                                           
20 Eriksson Barajas m.fl. (2013) s. 74 
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Tabell 1: Sökresultat 

Databas Sökord Träffar Lästa abstracts Lästa 
fulltext Använda texter  

Libris Litteraturundervisning 

+avgränsning: svenska 

525 träffar 

302 träffar  

 

12 lästa  

 

4 lästa  

Molloy(2002), 
Mossberg 
Schüllerqvist (2008)  
Kåreland (red.) 
(2009), Persson 
(2007)    

Libris  Skönlitteratur  

+avgränsning: 7-9 

+avgränsning: 7-9, 
svenska 

329406 träffar 

200 träffar 

135 träffar  

 

 

1 läst 

 

 

0 

 

Libris  Litteraturdidaktik 

+avgränsning: svenska 

134 träffar 

83 träffar 

 

3 lästa  

 

1 läst 

Öhman (2015)  

Manuell 
sökning:  

Högskole-
biblioteket 
Kristianstad  

Litteraturundervisning, 
litteraturdidaktik   

 9 träffar 0  

 

 

5.5 Urval  

Som sökresultatet visar finns en ofantlig mängd litteratur som på något sätt berör undervisning 
och skönlitteratur. Utifrån sökstrategin som presenterats ovan, både digitalt genom databaser 
och manuell sökning, har därför ett antal begränsande kriterier använts. Först och främst har 
endast litteratur som berör den svenska skolan och svenskämnet inkluderats eftersom det är just 
detta forskningsområde som denna litteraturstudie har som mål att undersöka. Endast forskning 
och litteratur som publicerats under 2000-talet har inkluderats för att utgå från så aktuell 
litteratur och forskning som möjligt. Att göra en manuell sökning bidrog inte till nya titlar, 
däremot blev det intressant att följa diskussioner och se hur författarna inbördes refererat och 
kommenterat varandras texter. Exempelvis har Thorson, Årheim och Öhman kommenterat 
Perssons bok medan Mossberg Schüllerqvist, Persson och Öhman har refererat till Molloys 
doktorsavhandling. Att författarna kommenterar varandras verk är ytterligare en 
kvalitetssäkrande aspekt.  

Först gjordes alltså en digital databassökning där ovan beskrivna sökord användes. För att 
skärpa sökningen ytterligare kombinerades ovan presenterade sökord med varandra, 
tillsammans med avgränsningsverktyget i databasen, där avhandlingar skulle vara granskade. 
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Sökresultaten har därefter bearbetats genom att studera verkens titlar och undertitlar för att 
undersöka hur väl de matchar denna studies syfte och frågeställning. Om verket bedömts som 
relevant har verkets syfte och frågeställningar samt abstracts lästs och bedömts utifrån hur väl 
det stämmer med detta arbetets syfte och frågeställning. Därefter har hela verket lästs och 
bearbetats.  

Som sökresultatet ovan visar är forskning och litteratur som direkt riktar sig mot grundskolans 
senare del svår att hitta. Mossberg Schüllerqvist och Molloy utgår båda från grundskolans 
senare del och utgör därför denna studies huvudmaterial. För att belysa och mer nyanserat 
diskutera dessa två doktorsavhandlingar har litteratur som på annat sätt behandlat läsning av 
skönlitteratur valts ut, som exempelvis Persson och Öhman. Persson skriver om 
skönlitteraturens syfte i allmänhet medan Öhman skriver om skönlitteraturens syfte i skolan 
generellt. Värt att notera är också att Lena Kårelands bok Läsa bör man…? (2009) är en antologi 
bestående av åtta artiklar. Vid sökning i LIBRIS räknas hela antologin som ett resultat. Därefter 
valdes tre artiklar ut skrivna av Thorson, Årheim och Ullström som tar sin utgångspunkt i 
gymnasiet respektive lärarutbildningen. I dessa fall har generella begrepp använts för att 
diskutera och resonera kring skönlitteraturens syfte i undervisningen. I kapitel 6 kommer den 
valda litteraturen att presenteras mer ingående.      

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Eftersom denna studie är en litteraturstudie och grundar sig helt på publicerad forskning är det 
av största möjliga vikt för studiens validitet och reliabilitet att forskningen som denna studie 
bygger på också har hög validitet och reliabilitet.  

Med validitet menar Eriksson Barajas m.fl. att det är viktigt att det finns en form av rimlighet i 
studien i förhållande till verkligheten och att den faktiskt undersöker det studien utger sig för 
att undersöka.21 Ramen för denna studie är dess syfte och frågeställningar. Urval av litteratur, 
analys och diskussion har utgått från målet att kunna besvara syfte och frågeställningar så 
objektivt som möjligt, som nämnts ovan. Ett möjligt problem skulle vara forskningens ålder, 
att den skulle uppfattas inaktuell, exempelvis Gunilla Molloys avhandling från 2002. Ändå 
refereras till den av Anders Öhman i hans bok från 2015, vilket påvisar att det finns värdefulla 
iakttagelser att kommentera och utgå från.   

Reliabilitet innebär, enligt Eriksson Barajas m.fl., att studien ska vara trovärdig och pålitlig.22 
Detta är helt avhängigt litteraturen som använts och hur den presenterats och analyserats. Att 
författarna dessutom sinsemellan, som nämnts, refererar och hänvisar till varandra bidrar till 
ytterligare kvalitetssäkring. Mitt mål har alltså varit att så objektivt som möjligt analysera och 

                                                           
21 Eriksson Barajas m.fl. (2013) s. 142-143 
22 Eriksson Barajas m.fl. (2013) s. 146 
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ställa litteraturen mot varandra för ett bredare perspektiv och ett mer nyanserat svar på denna 
studies syfte och frågeställningar.  

 

5.7 Val av analysbegrepp  

För att på ett tydligare sätt svara på denna studies frågeställningar angående varför elever ska 
arbeta med skönlitteratur i skolan och vad forskning menar att skönlitteratur ska utveckla hos 
eleverna har fem begrepp valts ut från litteraturen som utgör denna litteraturstudie.  

Från Molloys doktorsavhandling har Malmgrens olika ämneskonstruktioner valts ut. De 
benämns enligt följande: svenska som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt 
bildningsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Från Mossberg Schüllerqvists 
doktorsavhandling har två begrepp valts ut nämligen inom litteraturen och genom litteraturen. 
Samtliga begrepp kommer att förklaras i nästkommande kapitel.  

Begreppen kommer att utgöra ramen för analysen i resultatdelen. De kommer användas för att 
på ett tydligare sätt analysera och diskutera skönlitteraturens legitimitet och 
användningsområden i undervisningen. Denna studie består av sju verk där samtliga kommer 
att analyserar utifrån samma begrepp för att upprätthålla enhetlighet och kontinuitet. 
Ämneskonstruktionerna kommer att användas tillsammans med inom och genom litteraturen 
för att ytterligare nyansera analysen.  

 

6. Presentation av den valda litteraturen  
I detta kapitel kommer den valda litteraturen att presenteras och sammanfattas. Eftersom 
Molloys och Mossberg Schüllerqvists doktorsavhandlingar utgör denna studies huvudmaterial 
kommer de att presenteras först. Därefter följer övrig litteratur som studerats för denna studie. 
I resultatdelen och vidare i diskussionsdelen kommer de olika texterna att diskuteras mer i 
förhållande till varandra och för att besvara denna studies frågeställningar.   

 

6.1 Gunilla Molloy Läraren litteraturen eleven – en studie om läsning 
av skönlitteratur på högstadiet 

Gunilla Molloys doktorsavhandling Läraren litteraturen eleven – en studie om läsning av 
skönlitteratur på högstadiet från 2002 har som syfte att undersöka vad som händer i mötet 
mellan lärare, litteratur och elev inom skolans ramar. Molloy har i detta arbete suttit med på 
lektioner som behandlar skönlitteratur, låtit elever besvara enkäter som sedan legat till grund 
för de intervjuer hon gjort med lärare och elever från fyra högstadieklasser i tre års tid. Molloy 
utgår i avhandlingen från flera didaktiska frågor såsom: varför (motiv), vad (innehåll), när (tid, 
när ska eleverna läsa?), vem (ska läsa och med vem?) och hur (förmedling) vilket gör att Molloy 
fångar in ett brett perspektiv. Molloy undersöker även hur ovan beskrivna frågeställningar 
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kombineras med aspekter som klass, etnisk bakgrund och genus både i litteraturen eleverna 
möter men även hur dessa påverkar klassrummets sociala miljö.23 

Genom avhandlingen driver Molloy tesen att svensklärare konstruerar ämnet utifrån de 
didaktiska avväganden som läraren gör och därmed även skönlitteraturens syfte. Molloy utgår 
från Lars-Göran Malmgrens tre ämneskonstruktioner: svenska som färdighetsämne, där fokus 
ligger på förmedling av språkliga färdigheter och där eleven läser för att träna läsfärdighet och 
där nyttoaspekten blir påtaglig. Den andra konstruktionen är svenska som litteraturhistoriskt 
bildningsämne, där ämnets fokus ligger på att förmedla kulturarv och litteraturhistoria med 
specifik kanon. Den tredje konstruktionen, svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, utgår 
från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. Inom denna konstruktion anpassas ämnet 
för att stimulera elevens nyfikenhet och intresse för omvärlden. Lärare har även som mål inom 
denna ämneskonstruktion att utveckla elevens förståelse av sociala och historiska frågor 
angående livsfrågor och människoöden och strukturer.24  

Molloy utgår även från Rosenblatts uppdelning vad gäller läsning i estetisk och efferent läsning. 
Som exempel skriver Molloy att efferent läsning är det eleven gör när hen läser på inför ett prov 
eller sökläser inför att lösa en uppgift. Estetisk läsning däremot handlar om lust och läsning för 
läsandets skull. Rosenblatt menar att läsaren kan pendla mellan dessa två lässtrategier men 
uppmärksammar också hur undervisning i litteratur tenderar att leda in elever på en mer efferent 
läsning, vilket blir på bekostnad av elevernas transaktion med texten. För att transaktionen ska 
bli möjlig krävs också att textens och lärarens allmänna och litterära repertoar matchar. Allmän 
repertoar är vår förförståelse och erfarenheter tillsammans med kontexten, samhället och tiden 
vi lever i. Samma gäller för ett litterärt verk. Den litterära repertoaren handlar om läsarens 
läsvana av olika typer av texter, strukturer och genrer och textens litterära repertoar handlar just 
om språket, stilen och genren den är skriven i.25    

 

6.2 Ingrid Mossberg Schüllerqvist Läsa texten eller ”verkligheten” – 
tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro 

Ingrid Mossberg Schüllerqvist skrev 2008 sin doktorsavhandling Läsa texten eller 
”verkligheten” – tolkningsgemenskaper på en litteraturdidaktisk bro. Mossberg Schüllerqvists 
syfte är att ”beskriva och problematisera val av tolkningsgemenskaper för litteraturläsning hos 
åtta svensklärare i år 7-9 efter införandet av Lpo 94 och att relatera valen till en vidare kontext 
än klassrummets.”26 Även Mossberg Schüllerqvist utgår i sitt arbete från de didaktiska frågorna 
och från flera arenor som berör litteraturstudiet, konstruktionen av det och vilka 
tolkningsgemenskaper arenorna sätter i förgrunden. Med tolkningsgemenskaper menar 
Mossberg Schüllerqvist att personer inom en grupp delar en uppfattning om hur en litterär text 
                                                           
23 Molloy, Gunilla (2002) Läraren Litteraturen Eleven – en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. 
Stockholm: Lärarhögskolan. s. 12-17, 36-37, 87-89 
24 Molloy (2002) s. 18, 22-23 
25 Molloy (2002) s. 63, 67-69 
26 Mossberg Schüllerqvist, Ingrid (2008) Läsa texten eller ”verkligheten” - tolkningsgemenskaper på en 
litteraturdidaktisk bro. Stockholm: Stockholm universitet s. 20  
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ska förstås och uppfattas men också användas. Detta fastställer eller begränsar antalet olika sätt 
att se och förstå en text. Mossberg Schüllerqvist menar vidare att det blir särskilt intressant att 
jämföra olika tolkningsgemenskaper för att nå olika sätt att förstå en text och bidrar därmed till 
en mer komplex bild. De olika arenorna Mossberg Schüllerqvist berör i sin avhandling är först 
den arena som representeras av åtta grundskollärare i svenska för åk 7-9. Därefter följer de tre 
arenor som representerar samhälleliga och offentliga arenor: Lgr80 och tillhörande 
kommentarmaterial, tre versioner av kursplanen för svenska i Lpo 94, Svensklärarföreningens 
årsskrift och Tidskrift för litteraturvetenskap.27 I detta arbete kommer främst första delen, 
lärarnas tolkningsgemenskap, att fokuseras på.  

För att besvara sina frågeställningar och syftesformuleringen har Mossberg Schüllerqvist 
problematiserat vad som kan ligga till grund för lärarnas val. Mossberg Schüllerqvist menar 
vidare att det råder en socialisering in i läraryrket, speciellt i övergången när det akademiska 
ämnet svenska ska bli skolämnet svenska. I denna socialiseringsprocess samspelar och blandas 
etablerade traditioner, kunskaper och värderingar med människors aktiva val och erfarenheter. 
Mossberg Schüllerqvist introducerar därför tre förklaringsmodeller utifrån 
socialiseringsprocessen: nedsippring, där innehåll och metoder sipprar ner och anpassas till 
elevgrupper. Eftersläpning innebär att lärare använder undervisning eller delar av undervisning 
som de själva fått ta del av. Enligt Mossberg Schüllerqvists avhandling innebär dessa två 
förklaringsmodeller ett väldefinierat ämne med tydliga gränser samt att läraren blir deltagare i 
ett kulturellt återskapande av detta ämne. Mossberg Schüllerqvist nämner också den tredje 
konstruktionen där läraren helt utgår från elevgruppen och dess förutsättningar och erfarenheter 
då läraren planerar undervisningens innehåll och metoder.28  

Mossberg Schüllerqvists diskussion kring lärares didaktiska val mynnar ut i en bro-metafor där 
varje brofäste etablerar två tolkningsgemenskaper som två ytterligheter. På den ena sidan av 
bron finns det författaren kallar livsförståelseläsning där emancipatoriska aspekter är centrala, 
såsom elevens egen identitetsutveckling. Eleven läser för att få förståelse för sig själv och sin 
omvärld, litteraturen ger kunskap om människan och samhället. Mossberg Schüllerqvist utgår 
genom avhandlingen från begreppet genom litteraturen där eleven ska nå externa mål såsom 
medborgarfostran men även lästräning och färdigheter. Vid andra brofästet finns den 
litteraturvetenskapliga läsningen där analys och tolkning av den litterära textens mångtydighet 
står i fokus. På denna sida finns även litteraturhistoria och författarens begrepp att eleven läser 
för interna mål, alltså fokuserar läsningen inom litteraturen för litteraturens egen skull. 
Mossberg Schüllerqvist ser denna bro som ett spänningsfält, förhållningssättet är alltså inte 
antingen eller. Mitt på bron finns det författaren kallar kombinationsstrategier, alltså ett 
mellanting där läraren diskuterar både inom och genom litteraturen. Textens värld diskuteras i 

                                                           
27 Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 17-18, 20-21 
28 Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 69-71  
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kontrast till verklighetens värld. Här skiljer Mossberg Schüllerqvists ämneskonstruktioner från 
den Molloy presenterar, vilket jag kommer återkomma till. 29  

 

6.3 Magnus Persson Varför läsa skönlitteratur? Om 
litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen 

Syftet med Magnus Perssons bok Varför läsa skönlitteratur? Om litteraturundervisningen efter 
den kulturella vändningen från 2007 är att granska om och hur litteraturläsningen legitimeras, 
samt att föra en kritisk diskussion kring ett antal för litteraturstudierna angelägna frågor. 
Persson diskuterar legitimeringen av skönlitteratur i svensk skola utifrån styrdokument fram till 
Lpo 94.30  

Persson tar i sitt arbete avstamp i det han kallar för den kulturella vändningen där kultur skrivs 
fram tydligare som utgångspunkt i läroplaner men också som ett perspektiv, genom vilket 
exempelvis forskare analyserar olika fenomen, såsom skönlitterära verk. Kultur blir både ett 
teoretiskt verktyg och ett studieobjekt med utgångspunkt i både ett estetiskt begrepp såsom 
konst och litterära verk men också antropologiskt, ett sätt att leva. Persson diskuterar även hur 
dessa definitioner av kultur förhåller sig till varandra och hur vi förstår litteraturen utifrån de 
två sätten att definiera kultur. Förr, omkring slutet av 1800-talet, var litteraturläsningen en del 
av nationalismen och nationsbygget och där läste elever ”den goda svenska litteraturen” för att 
de skulle bli goda svenska medborgare med fosterlandskärlek. Grundtanken var: ”ett folk, ett 
språk, en litteratur”. En tanke som, menar Persson, inte håller i ett modernt samhälle där 
nyckelorden är mångkulturalism och globalisering. Skönlitteraturens legitimering och svar på 
frågorna hur, vad och varför behöver utvärderas och uppdateras. Persson hänvisar till 
kanondebatten 2006 där det diskuterades flitigt vad elever i den moderna skolan egentligen 
borde läsa. Vad är representativ litteratur? Debatten handlade nästintill uteslutande om vad 
elever skulle läsa på bekostnad av diskussionen kring varför och hur, vilket blir mycket 
problematiskt då frågorna påverkar varandra. Persson menar att denna bok ska ses som ett 
inlägg i denna debatt. Persson belyser även problematiken hos debatt-aktörerna, vilka som 
deltog och vilka som inte gjorde det, nämligen lärarna. Persson utgår därför från olika arenor 
och aktörer, lärare, forskare, studenter och elever, när han diskuterar skönlitteraturens 
legitimitet vilket medför flera olika perspektiv på litteraturundervisningen, där som nämnts 
tidigare även kultur är ett nyckelbegrepp. Persson påpekar i slutet av inledningen att boken inte 
kommer ge några konkreta eller universella svar eller handlingsprogram då detta varken är 

                                                           
29 Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 87-89 
30 Persson, Magnus (2007) Varför läsa skönlitteratur? Om litteraturundervisningen efter den kulturella 
vändningen. Lund: Studentlitteratur s. 6-10 
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möjligt eller önskvärt. Boken ska närmare ses som ett inlägg eller ett tillägg på frågeställningar 
och utgångspunkter för litteraturstudiets reformering.31   

    

6.4 Anders Öhman Litteraturdidaktik, fiktion och intriger 

Öhman (2015) problematiserar i sitt arbete begreppet litteratur och även om begreppet kan 
innefatta olika genrer såsom prosa och poesi avgränsar Öhman det till romanläsning, berättelser 
och intriger och med utgångspunkt i litteraturdidaktik och litteraturläsning. Öhman driver 
genomgående i sin bok tesen att elever behöver tränas och undervisas i att läsa skönlitteratur.32  

Öhman diskuterar vidare vad det innebär att ”gå in i” eller förlora sig i en fiktiv värld och hur 
den förhåller sig till den verkliga världen. Är fiktion helt påhittat eller helt verkligt? Öhman 
citerar vidare flera andra författare och menar att den fiktiva berättelsen är både och samt varken 
eller – den befinner sig mittemellan med en fot i varje verklighet. En teori är att författare vill 
ta med läsaren till fantasifulla platser och träffa mystiska karaktärer men vill beskriva dem som 
sanna utifrån det läsaren förstår och accepterar som sant. Den fiktiva berättelsen skapar en egen 
verklighet och refererar till den. Hur detta utförs är, enligt Öhman, att ge intrigen ett större 
fokus.33  

Genom att se intrigen som ett fullständigt yttrande eller ett tilltal från författaren, och inte förrän 
då, kan läsaren svara på detta tilltal genom att ta ställning till texten, diskutera den eller göra ett 
utlåtande om verket. Öhman menar inte att analys av språk och stil skulle vara oviktigt, men 
dessa tenderar att överskugga intrig och handling i dagens undervisning. Finns det inte tid att 
läsa ett helt verk menar Öhman att man som lärare kan rekonstruera verkets yttrande genom ett 
handlingsreferat, där lärare och elev kommer överens om vad den fiktiva texten handlar om, 
genre, på vilket sätt den utgör ett yttrande, intrigen samt textens tema. Då har elever och lärare 
skuggat intrigen och det är ett alternativ till att läsa hela verket. Att endast läsa ett utdrag speglar 
inte hela yttrandet och låter inte eleven knyta an till verkets helhet. Öhman menar alltså att 
litteraturundervisningen måste bidra till att eleven faktiskt lär sig läsa skönlitteratur, till 
exempel genom att träda in i den fiktiva texten, förstå ett helt yttrande eller ta del av en 
skuggning av intrigen men också skilja på vad som är fiktivt och vad som är fakta. Syftet med 
texten samt vår förståelse av det vi läser påverkar också sättet vi läser texten på. Läser vi 
exempelvis en faktatext kommer vi läsa den på ett specifikt sätt. Är vi medvetna om att vi 
kommer göra ett prov på det som står i texter läser vi på ytterligare ett annat sätt. Samma gäller 
med skönlitteratur. Även Öhman poängterar att de metoder han presenterar i sitt verk inte ska 
fungera som universal modell för litteraturundervisning. Ändå vill författaren öppna 

                                                           
31Persson (2007)  s. 9, 13, 20-25 
32 Öhman, Anders (2015) Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerups s. 9, 13 
33 Öhman (2015) s. 11-12 
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diskussionen för alla som undervisar i litteratur, oavsett stadium, angående vikten av att ständigt 
fundera över hur vi läser men också hur vi lär oss att läsa.34  

 

6.5 Annette Årheim ”Perspektiv på värdet av skönlitterära 
läserfarenheter” 

Annette Årheims text ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter” från 2009 ingår i 
antologin Läsa bör man…? Författaren utgår från hypotesen att dagens lärare alltmer använder 
läsning som ett transportmedel för att uppnå kursplanens mätbara kunskapsmål och där 
skönlitteratur oftare ses som en text i mängden av flera att använda för att mäta läsfärdighet. 
För att argumentera mot denna tes menar Årheim i enighet med Martha C. Nussbaum att 
skönlitteratur har en inneboende, unik potential att vara identitetsutvecklande och bidra till 
elevens narrativa fantasi. Årheim menar vidare att utvecklingen av den narrativa fantasin är 
särskilt viktig i dagens samhälle där globalisering kräver världsmedborgare som kan sätta sig 
in i en annan människas liv och känna empati. Avgörande för att nå skönlitteraturens potential 
är öppna diskussioner i ett offentligt rum utifrån demokratiska aspekter, menar Årheim.35  

Författaren menar även att lärare måste diskutera och forma sin förståelse då bristen på 
motivering från lärarnas sida kan förklaras med tvivel på skönlitteraturen och dess ställning 
inom ämnet. Är skönlitteratur fortfarande användbart i undervisningen? En bekant fråga. 
Årheim är i sin text övertygad om att så är fallet. Årheim har, genom en enkätundersökning, 
följt gymnasieelever under tre års tid. Elevernas läsvanor har kartlagts för att undersöka 
kopplingen mellan läsning av skönlitteratur och utveckling av elevernas narrativa fantasi. Även 
om resultaten visar på att flera av eleverna läser mindre vid gymnasieutbildningens slut menar 
Årheim att elevernas sociala liv även måste tas i beaktning: ”dessa ungdomar befinner sig i en 
fas i livet där mycket tid i vardagen upptas av ängslan kring fortsatta och långt ifrån givna 
vägval i livet.”36 Exempelvis menar Årheim att elever som mer sällan eller helt uteslutit 
skönlitteratur ur sin vardag också bryr sig mindre om mångkulturalism och invandrarfrågan, en 
fråga som varit central i Årheims undersökning. Samtidigt visar elever som läst mer 
skönlitteratur vid utbildningens slut större intresse för invandrarfrågan och nyanserar sina svar 

                                                           
34 Öhman (2015) s. 110, 113-114, 169-174 
35 Årheim, Annette (2009)  ”Perspektiv på värdet av skönlitterära läserfarenheter.” I: Kåreland, Lena (red.) Läsa 
bör man...? - den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber s. 68-71 
36 Årheim (2009) s. 71, 74-75 



 

20 
 

i enkäten. Årheim konstaterar i sin text att undersöka elevers utvecklande av den narrativa 
fantasin är mycket komplext och svårfångat men menar sig ändå se tendenser.37    

 

6.6 Staffan Thorson ”Blivande svensklärare om att ”läsa” och 
”förstå” skönlitteratur” 

Staffan Thorson börjar i sin text ”Blivande svensklärare om att ”läsa” och ”förstå” 
skönlitteratur”, som ingår i antologin Läsa bör man…? från 2009, med att skilja på läskunnighet 
och läsfärdighet. Det förstnämnda innebär kunnigheten att formellt och tekniskt avkoda ord och 
på ett ytligt plan förstå vad en text handlar om. Det senare är mer komplext och innebär olika 
sätt att läsa och också välja rätt lässtrategi eller läsart vid mest lämpliga tillfälle. Thorson menar 
att genom att teoretisera läsning får läraren eller studenten ett verktyg att reflektera över, 
diskutera och utveckla sin eller andras läsning. Thorson hävdar därmed att utan detta verktyg 
försvinner progressionen.38  

I Thorsons undersökning får blivande svensklärare i en enkätundersökning resonera kring vad 
begreppen ”läsa” och ”förstå” en text egentligen innebär. Thorson diskuterar studenternas svar 
utifrån teorier såsom textens mening och signifikans och intentionalism, alltså vad som 
egentligen ger mening åt en text då flera studenter menar att förståelse kommer av läsning och 
tolkning. Vidare problematiserar Thorson vem som skapar mening hos texten – är det läsaren 
och hens repertoar och erfarenheter eller är det läsaren som tar del av författarens intention med 
texten? Thorson menar också, utifrån studenternas svar, att undervisning i litteratur tenderar att 
grunda sig i läsning där eleven tar del av intentioner från en auktoritet, både författarens och 
lärarens intentioner. Ändå framhåller studenterna vikten av elevernas olika tolkningar och 
förståelse för ett verk. Även Thorson presenterar en ambivalens hos studenterna vad gäller 
legitimeringsfrågan: varför ska eleverna läsa skönlitteratur i skolan? 39 

 

6.7 Sven-Olof Ullström ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i 
gymnasieskolan” 

Sven-Olof Ullström har undersökt fyra läromedelspaket i svenska för gymnasiet: Dialog, 
Svenska spår, Svenska bilder samt Om. Resultatet presenteras i texten ”Frågor om litteratur – 
om uppgiftskulturen i gymnasieskolan” från 2009 som även den ingår i antologin Läsa bör 
man…?.40  

Även om det finns skillnader mellan de undersökta materialen finns där även likheter, bland 
annat samma typ av frågor: studiefrågor och diskussionsfrågor riktade mot själva 
                                                           
37 Årheim (2009) s. 76-79 
38 Thorson, Staffan (2009) ”Blivande svensklärare om att ”läsa” och ”förstå” skönlitteratur.” I: Kåreland, Lena 
(red.) Läsa bör man...? - den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber s. 88-90 
39 Thorson (2009) s. 100-110 
40 Ullström, Sven-Olof (2009) ”Frågor om litteratur – om uppgiftskulturen i gymnasieskolan”. I: Kåreland, Lena 
(red.) Läsa bör man...? - den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning. Stockholm: Liber s. 116-119 
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lärobokstexten samt fiktions- och sakprosatexter, ofta med fokus på problemlösning. Ullström 
kallar detta för uppgiftskulturen. Ullström menar att frågorna ofta pekar inåt texten, situationer 
och händelseförlopp, istället för att knyta an till samhället eller läsarens erfarenheter. Vanligt 
förekommande är också frågor som låter eleven lämna texten och reflektera kring något annat, 
vilket inte tillgodoser behovet av att vara medskapare till en text.41  

Andra vanligt förekommande frågor är också, enligt författaren, kontrollfrågor där eleven ska 
finna svar i texten, exempelvis hur en karaktär reagerar på en händelse. Eleven kan därmed 
svara med citat ur texten, vilket medför specifika lässtrategier som liknar den eleverna använder 
sig av vid faktaläsning. Eleverna läser inte hela texten utan läser frågorna först för att sedan 
söka upp svaren. Denna strategi motverkar den litterära kompetensen och literary transfer, som 
innebär att läsaren ger mening åt texten med hjälp av sina erfarenheter.42 Ullström menar 
slutligen att textarbetet i skolan tenderar att bli fragmentariserat, på bekostnad av kontext och 
helhet. Ullström förespråkar även kommunikation och diskussion kring texter samt texter som 
knyter an till elevernas liv framför individuellt arbete. Därmed kan elever och lärare diskutera 
frågor som är relevanta i den aktuella undervisningspraktiken.43    

 

7. Resultat 
I detta kapitel kommer resultatet av det studerade materialet att presenteras och analyseras. 
Diskussionen av resultatet kommer ske i nästkommande kapitel. För att svara på frågan varför 
elever ska läsa skönlitteratur och vad skönlitteraturen ska utveckla hos eleverna kommer fem 
analysbegrepp att användas som nämndes i metodavsnittet 5.7: Val av analysbegrepp. De första 
begreppen är de ämneskonstruktioner som även Molloy använde i sin studie nämligen: svenska 
som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne. För att få en nyanserad bild av materialet kommer även 
Mossberg Schüllerqvists begrepp: inom litteraturen och genom litteraturen att användas. I 
denna första del kommer analysbegreppen kortfattat att presenteras igen. För djupare 
presentation se litteraturgenomgången i föregående avsnitt.     

 

7.1 Ämneskonstruktioner och inom och genom litteratur  

Som nämnts ovan i genomgången av Molloys doktorsavhandling utgår Molloy från Malmgrens 
teori om hur svenskämnet kan konstrueras genom lärarens didaktiska val. Ämnet kan förstås 
och konstrueras på ett sätt genom svenska som färdighetsämne, där fokus ligger på förmedling 
av språkliga färdigheter och där eleven läser för att träna läsfärdighet. Inom denna konstruktion 
blir nyttoaspekten påtaglig. Den andra konstruktionen är svenska som litteraturhistoriskt 
bildningsämne, där ämnets fokus ligger på att förmedla kulturarv och litteraturhistoria med 
specifik kanon. Den tredje konstruktionen, svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, utgår 
                                                           
41 Ullström (2009) s. 122-124 
42 Ullström (2009) s. 124-126, 129-131 
43 Ullström (2009) s. 136-138 
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från elevgruppens förutsättningar och erfarenheter. I den sistnämnda konstruktionen bygger 
undervisningen på elevens erfarenheter där skönlitteratur blir en kunskapskälla för elevens 
sociala och historiska förståelse och där existentiella funderingar är centralt. 44 Persson menar 
att den sistnämnda konstruktionen uppfattas som ideal i klassrum.45  

Molloy utgick just från Malmgrens ämneskonstruktion då hon genomförde sin studie i svenska 
klassrum och där hon bedömde att alla tre konstruktioner var representerade. Speciellt intressant 
var läraren som själv ansåg att hen plockade lite av varje konstruktion, vilket även Molloy höll 
med om i sin studie. Läraren menade att nyckeln till de existentiella och etiska frågorna var 
språk och kommunikation. Läraren hade därmed som mål att kombinera svenska som 
färdighetsämne och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Molloy menar att detta blir 
kontraproduktivt eftersom ordkunskapen tar över den subjektiva förankringen i läsningen och 
den existentiella diskussionen. Eleverna ges inte möjlighet, eller hindras, från att stiga in i den 
fiktiva världen. Att blanda efferent och estetisk läsning tenderar, enligt Molloys analys, att göra 
efferent läsning mer dominant.46 Det kan bero på att efferent läsning, såsom ordkunskap och 
textkompetens, förefaller mer konkret och lättillgänglig för elev och eventuellt också lärare, 
jämfört med den estetiska läsningen som tar läsaren till djupet och där eleven kan uppmuntras 
att formulera egna svar på djupare existentiella frågor.  

Mossberg Schüllerqvist formulerar andra begrepp till de konstruktioner hon hör lärarna 
formulera i hennes intervjuer. Mossberg Schüllerqvist menar att Malmgrens konstruktioner är 
generaliserande och därför inte användbara i komplexa samband som detta. Mossberg 
Schüllerqvist utgår även från konstruktionen om svenskämnet som mycket föränderligt och 
ombytligt i förhållande till den kontext där ämnet brukas, till skillnad från Malmgrens 
konstruktioner som Mossberg Schüllerqvist tolkar som statiska.47 Som presenterades i 
litteraturgenomgången grundar Mossberg Schüllerqvist sin analys på begreppen inom och 
genom litteratur. Sammanfattningsvis innebär inom litteraturen att litteraturen är målet i sig 
medan genom litteraturen gör litteraturen till medel för att uppnå andra syften, såsom 
färdighetsträning men också läsglädje och identitetsutveckling. Ett tydligt exempel, menar 
Mossberg Schüllerqvist, där Malmgrens konstruktioner inte fångar komplexiteten är just när 
lärare och elever arbetar med bokrecensioner eller litteratursamtal. Här är litteraturen i centrum 
vilket Mossberg Schüllerqvist bedömer som inom litteraturen, men det utesluter inte att 
eleverna också lär sig läsa olika genrer, väcker intresse att läsa mer litteratur eller tränar 
ordförståelse samtidigt. Detta skulle innebära olika konstruktioner, enligt Molloys sätt att tolka 
Malmgrens konstruktioner. Slutsatsen av Mossberg Schüllerqvists analys av lärarnas berättelser 
är att de allra flesta lärare hamnar någonstans på mitten av bron, under kategorin 
kombinationsstrategier, vilket stärker uppfattningen om ämnets flexibilitet.48 En viktig skillnad 
mellan Molloys och Mossberg Schüllerqvists studier är att Molloy använder sig av både 

                                                           
44 Molloy (2002) s. 22-24 
45 Persson (2007) s. 242-243  
46 Molloy (2002) s. 149-152 
47 Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 34, 47, 65-67, 107 
48 Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 170, 192, 209 
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intervjuer och observation, och kan därför forma en egen bild av lärarens praktik. Mossberg 
Schüllerqvist utgår endast från lärarnas egna berättelser i intervjuer.49   

 

7.2 Skönlitteratur som personlighetsutvecklande verktyg     

Att läsa böcker är inte kortsiktigt nyttigt på samma sätt som studier i matematik. Det är svårt att peka på 
”vad man lär sig”. Man blir inte heller en bättre människa av att läsa böcker. Men genom att ta del av 
andras funderingar, frustrationer och förhoppningar blir man mer människa.50      

En av de främsta anledningarna till att arbeta med skönlitteratur enligt litteraturen som studerats 
är det Molloy identifierar som svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne där elevens 
erfarenheter och personlighetsutveckling är i fokus. Med Mossberg Schüllerqvists begrepp 
räknas identitetsutveckling som genom litteraturen. Målet finns alltså utanför litteraturen. 
Ingrid Mossberg Schüllerqvist och Annette Årheim skriver i sina respektive texter att det finns 
en generell förståelse i samhället att litteratur är gott just för skönlitteraturens inneboende 
potential som personlighetsutvecklande, att läsaren genom litteraturen kan vidga sin horisont 
och bli mer vidsynt vad gäller sig själv och sina medmänniskor.51 Men ändå läser folk allt 
mindre.  

Öhman menar att det kan bero på dagens samhälle, där rationalitet och nyttoaspekten är starka 
faktorer och där skönlitteraturen inte passar in just för att den anses lustfylld.52 Även Persson 
undrar om vikten av legitimering av skönlitteratur kommer från dess lustfyllda och därmed 
onyttiga karaktär.53 Istället menar Persson att det finns självreflekterande och terapeutiska 
nivåer i läsning av skönlitteratur. Den första nivån är den opersonliga upplevelseläsningen där 
läsaren läser för att ta reda på hur det går för karaktärerna i slutet av romanen. Den andra nivån 
är den personliga upplevelseläsningen, där läsaren reflekterar över hela läsningen och gör 
kopplingar mellan text och egna erfarenheter. Läsaren reflekterar över och kopplar upplevelser 
och erfarenheter mellan sig och verket under läsningens gång. Det är inte enbart slutet som är 
målet. Den tredje nivån, den opersonliga instrumentella läsningen, handlar om att tillägna sig 
kunskap som översätts till andra sammanhang som inte är personliga. Slutligen den personliga 
instrumentella läsningen har en terapeutisk effekt såsom tröst eller existentiell självreflektion.54  

För att förklara hur eleven kan utvecklas genom litteraturen utgår Molloy från Malmgren och 
beskriver subjektiv förankring, vilket handlar om elevens igenkänning i texten. Ofta handlar det 
om att eleven känner igen karaktärer eller konflikter i texter från sin egen verklighet. En av de 
lärare som deltog i Molloys studie hade som syfte att eleverna skulle känna igen sig själva och 
sin klassituation utifrån teman som utanförskap och dominanta grupperingar, men utan att 
lyckas. En förutsättning för att den subjektiva förankringen ska etableras är att subjektet känner 
igen sin situation. Att lärarens upplägg inte mottogs av eleverna kan förklaras med att eleverna 
                                                           
49 Molloy (2002) s. 88, Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 95 
50 Persson (2007) s. 163 
51 Mossberg Schüllerqvist (2008) s. 267, Årheim (2009) s. 68-70 
52 Öhman (2015) s. 15 
53 Persson (2007) s. 218 
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inte ser sig själva och sin situation på samma sätt som läraren ser den. Eleverna i Molloys studie 
skulle arbeta med klassikern Flugornas herre (1954) som handlar om skolpojkar som blir 
strandsatta på en öde ö. Ytterligare ett problem är huruvida denna bok är realistisk och därmed 
”översättbar” till elevernas vardag för att den subjektiva förankringen ska kunna uppstå? Enligt 
Molloy verkade intrigen orealistisk för elever vilket hindrade dem att reflektera över teman som 
utanförskap. Detta gjordes utan vägledning av läraren, vilket Molloy påpekar. Om läraren haft 
elevernas verklighet i åtanke och mer explicit utgått från elevernas vardag, exempelvis genom 
en berättelse som utgår ifrån en klassrumssituation i nutid, hade eleverna då möjligen kunnat 
relatera till texten och budskapet hade förhoppningsvis blivit tydligt för dem. Ytterligare en 
förutsättning för denna typ av diskussioner är ifall klassrumsklimatet tillåter denna typ av 
diskussioner i helklass. Om dominans och utsatthet redan finns i klassen, kan eleverna då 
objektivt diskutera känsliga ämnen som utsatthet tillsammans?55 Persson menar att för att få 
igång läsningen hos elever som blivit blockerade behövs utrymme för inlevelse, igenkänning 
och spontana associationer till egna erfarenheter. Det är även viktigt att textens symboliska nivå 
tolkas och accepteras av läsaren, att det finns en balans mellan läsaren och textens repertoarer. 
Texten måste motsvara elevens intellektuella, emotionella och erfarenhetsmässiga nivå.56 

Molloy presenterar ytterligare en teori om varför eleverna avfärdade den subjektiva 
förankringen och skönlitteraturen som identitetsutvecklande verktyg uteblev. Dissonansteorin 
menar att det är psykiskt krävande att erkänna konflikter och därför finns det främst två sätt att 
hantera en konfrontering: antingen öppnar personen sig för konflikten eller skyddar sig från 
den. Molloy har inte gjort en psykologisk analys av eleverna i sin studie men hon menar sig 
ändå kunna se tendenser. Ytterligare teorier menar att elever gärna läser in sina liv i texter, 
exempelvis genom att, som nämnts, fylla textens tomrum med egna erfarenheter. Ändå finns 
det en outtalad gräns på hur nära en text kan komma innan läsaren själv tar avstånd. En lärare 
i Molloys studie menar att teman som våldtäkt, självmord och ätstörningar är teman som 
kommer för nära. Elever kan ha råkat ut för eller på annat sätt ha erfarenheter av dessa teman. 
Läraren ansåg därför sig själv som icke kapabel att hantera de diskussioner och reaktioner som 
eventuellt skulle efterfölja en text med dessa teman. Därför är teman med lagom distans från 
elevernas vardag lättare att hantera i klassrummet, enligt Molloys informant. Molloy menar att 
många av eleverna var av en annan åsikt och gärna diskuterade känsliga och nära ämnen, 
samtidigt som det finns elever som absolut inte ville. Därmed blir det upp till läraren att finna 
balansen: lagom.57     

Mossberg Schüllerqvist menar däremot att det varken är möjligt eller önskvärt att läsaren fyller 
hela texten med sina erfarenheter. Texten innehåller, enligt författaren, även en viss 
begränsning till subjektiv förankring.58 Öhman kritiserar Molloy för hennes påtagliga 
subjektiva förankring, och menar att detta inte är möjligt, då författarens intentioner med texten 
begränsar läsarens subjektiva förankring. Läsaren kan därför inte fullt ut läsa in sig själv i 
texten. Därför, menar Öhman, kan skönlitteraturen inte heller lösa konflikter, men genom att 
träda in i fiktiva världar kan läsaren reflektera över sin situation. Speciellt den tredje av 
                                                           
55 Molloy (2002) s. 126-128, 140, 185-188, 222 
56 Persson (2007) s. 270-271 
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Malmgrens ämneskonstruktioner, den erfarenhetspedagogiska konstruktionen, menar Öhman 
tenderar att fokusera för mycket på elevernas egen igenkänning, identitet och miljö att eleven 
inte lär sig att fokusera på andra människor. Eleven blir på så sätt inte mer bekant med det som 
är främmande för eleven.59  

Detta avsnitt har handlat om varför elever bör läsa skönlitteratur och på vilket sätt skönlitteratur 
kan bidra till att utveckla elevers identiteter. Årheim, som är stark förespråkare av den narrativa 
fantasin och elevers förmåga att byta perspektiv och sätta sig in i någon annans, undrar också 
om den svenska skolan blivit för individualiserad på bekostnad av den empatiska förmågan.60 
Därför kommer nästa avsnitt handla om hur skönlitteraturen kan utveckla elevers förståelse för 
andra och hur skönlitteratur kan utveckla elevers demokratiska medborgarskap i samspel med 
andra.  

 

7.3 Skönlitteratur som verktyg för utvecklandet av demokratiska 
värderingar 

Öhman menar att det finns ett inneboende mänskligt behov hos människan att stiga in och vistas 
i fiktionsvärldar. Människan behöver en förbindelselänk mellan sig själv och världen, mellan 
sig och andra människor. Övergångsobjektet kan vara materiella ting, religiösa eller 
konstnärliga fenomen, men även litteratur. Människan projicerar då sin mening på eller till 
andra objekt, vilket leder till att läsaren kan stiga in i en annan verklighet och därmed sudda ut 
gränserna mellan sig själv och andra.61 Öhman är också övertygad om att det skönlitterära 
mediet är ett unikt berättande på grund av sina detaljer och bearbetning som andra medier inte 
kan möta.62 Gunilla Molloy menar att genom läsning av litteratur kan vi uppmärksamma och 
bearbeta demokratiska värderingar och konflikter kring dem. Så kan även konflikter i 
klassrummet bearbetas genom den litteratur eleverna läser. Genom att fantasin och inlevelsen 
utvecklas, utvecklas också den empatiska förmågan och därmed ökar också chanserna för att 
läsaren kan anta en annan människas perspektiv i en konflikt, så även i verkligheten. 
Skönlitteratur innebär inte att allt som skrivs är sanning, men det utesluter inte att läsaren 
lämnas med en del tankeställare, menar Molloy.63 Årheim menar vidare att det är just den 
narrativa fantasin som hjälper alla läsare, unga som gamla, att utveckla den empatiska förmåga 
som behövs för att kunna sätta sig in i andra människors liv, om läsaren tillåter litteraturen att 
göra det. Inget kommer automatiskt. Ett mer vidsynt och nyanserat förhållningssätt till det 
främmande kan hjälpa människor att bli förenade världsmedborgare, vilket behövs i dagens 
samhälle.64   

Årheim menar att genom litteraturen utvecklar eleven sin narrativa fantasi som hen behöver vid 
exempelvis perspektivbyte och utveckling av den empatiska förmågan, vilket med fördel kan 
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utvecklas genom en kreativ läsning som presenteras nedan. Eleven behöver kritiskt tänkande 
för att kunna och vilja pröva och ifrågasätta egna värderingar, kunskaper och traditioner. 
Årheim ifrågasätter ordet tolerans och menar att begreppet kan betyda att en person accepterar 
något som hen egentligen inte håller med om. Det är inte detta författaren syftar på med narrativ 
fantasi. Hon menar istället att den narrativa fantasin inte är okritisk utan istället är inkluderande 
och innebär ett nyanserat sätt att resonera kring ställningstaganden.65     

Molloy menar att för att nå djupare med läsningen av skönlitteratur, för att utveckla elevernas 
identiteter och narrativa fantasi och existentiella frågor måste läraren själv omvärdera och 
omkonstruera sin roll i undervisningen av skönlitteratur. För att komma bort från tanken ”rätt 
tolkning, rätt svar, rätt förståelse av handling och intrig” måste läraren själv delta i läsningen 
och lärarens tolkning ska ses som en av flera tolkningar, likvärdig med elevernas. Molloy menar 
att lärare måste våga diskutera obekväma ämnen, om elever behöver det och i synnerhet om 
elever möter ämnen i litteraturen de läser. Det är okej att läraren inte har alla svaren, det är den 
existentiella diskussionen som är den viktiga. Detta förutsätter ett tillåtande och respektfullt 
klassrumsklimat där alla deltagare lyssnar och bemöter varandra med respekt. Vägen till detta 
tillåtande klassrumsklimat kan gå genom skönlitteraturens potential att behandla konflikter, 
”teach the conflict”.66 Molloy beskriver speciellt litteraturens och svenskämnets nära koppling 
till skolans övergripande värdegrundsarbete där demokratiska perspektiv kan belysas genom 
relevant litteratur. Därmed inte sagt att all litteratur är lämplig, en fråga denna studie dock inte 
kommer att beröra.67 

Problemet, menar Molloy, är att eleverna är så djupt socialiserade in i skolkulturen där rätt och 
fel bedöms att även eleverna har svårt att uppfatta ett djupare syfte med läsning av 
skönlitteratur. Molloy beskriver en situation där lärarna inte berättade syftet med läsningen och 
att flera av eleverna Molloy intervjuade trodde att syftet med läsningen var just kontroll av 
deras läsförståelse eller läs- och skrivfärdighet.68 Återigen, lärare måste vara medvetna om hur 
deras konstruktion påverkar elevernas förståelse av ämnet, annars kommer även detta hindra 
elevernas tolkning och inträdandet i den fiktiva världen och utvecklandet av den narrativa 
fantasin uteblir.  

Detta avsnitt har handlat om att anledningen till att läsa skönlitteratur är att utveckla elevers 
empatiska förmåga och narrativa fantasi för att därigenom utveckla demokratiska värderingar. 
Avsnittet har också behandlat vikten av att lärarna konstruerar och planerar undervisning på så 
sätt att eleverna också förstår att det är detta som är syftet. Även detta avsnitt går att ordna in i 
det Mosslund Schüllerqvist kallar genom litteraturen. Genom litteraturen kan elever utveckla 
sin empatiska förmåga. Svårare blir det att ordna in detta avsnitt i Molloys 
ämneskonstruktioner. Fortfarande beskrivs aspekter som går att koppla till svenska som 
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erfarenhetspedagogiskt ämne men också svenska som bildningsämne, då olika kulturer ställs 
mot varandra och där elever uppmuntras anta andra människors perspektiv.  

Öhman menar att det är viktigt att elever faktiskt lär sig läsa litteratur, att det finns ett syfte med 
läsningen och att det finns en balans mellan inträdandet i fiktionens värld och fokus på intrigen 
och litteraturens språk och stil.69 Även Mossberg Schüllerqvist poängterar att lärare inte får ta 
elevers läsning för givet, de är noviser och behöver handledning i ämnet. Att elever kan avkoda 
ord innebär inte nödvändigtvis att eleverna besitter läskompetens.70 Därför kommer nästa 
avsnitt handla om det kanske mest grundläggande när elever tar sig an skönlitteraturen, 
nämligen läsningen och läskompetens.  

 

7.4 Skönlitteratur som språkträning  

Thorson skiljer, som nämnts i litteraturgenomgången, på läskunnighet och läsfärdighet i skolan. 
Läskunnighet är frukten av läsinlärningen, menar författaren: att tekniskt koda av ett ord och 
på ett ytligt plan förstå innehållet i texten. Det senare, läsfärdighet, är mer komplext. Det innebär 
olika sätt att läsa olika texter på och dessutom olika ”grader” av läsning såsom uthålligt, 
intensivt eller kritiskt.71 Jag kopplar detta bland annat till förmågan att fylla i tomrum och ”läsa 
mellan raderna”, något som lärare möjligen tar för givet eller något läsaren bara gör. Men hur 
läsaren faktiskt gör teoretiskt när hen tolkar, själva tillvägagångssättet, är möjligen svårare att 
kartlägga. Hur läses egentligen skönlitteratur?  

Öhman beskriver en kritisk läsning som bygger på dels en retorisk läsning där språkliga grepp 
är i fokus, alltså hur texten är skriven. Dels det kulturteoretiska perspektivet som fokuserar på 
exempelvis hur genus och etnicitet framställs och påverkar texten. Denna kritiska läsning är ett 
distanserat sätt att läsa där litteraturens magi avmystifieras. Motsatsen, menar Öhman, är den 
naiva läsningen, den slukande och känslomässiga läsningen där läsaren inte ska stanna upp, 
med risk för att illusionen bryts.72 Får eleven chans att träda in i en fiktiv värld i någon av dessa 
olika sätt att läsa? Den ena lässtrategin stannar upp för länge och bryter ner, analyserar och 
granskar medan den andra rusar förbi utan djupare reflektion. Persson undrar om läsaren ens 
kan älska litteratur om hen ständigt kritiskt och misstänksamt granskar allt hen läser då magin 
och illusionen är bruten?73 Öhman menar att den naiva läsningen är steg ett medan den kritiska 
läsningen blir steg två, vilket sedan ska leda till en mer omfattande läsupplevelse på flera plan. 
Frågan är om läsaren kan gå tillbaka till den naiva läsupplevelsen efter den kritiska analysen.74 
Persson menar istället att det finns ett tredje sätt att läsa som är mer ämnat för läsning av 
skönlitteratur: den kreativa läsningen. Den kreativa läsningen är, enligt Persson, en 
kombination av den kritiska och naiva läsningen och handlar om läsarens reflektion och 
problematisering av sin egen läsning. Läsaren utforskar själv relationen mellan den kritiska och 
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det naiva läsandet. Det är den subjektiva och spontana dimensionen som gör läsningen till 
kreativ. Det är alltså här transaktionen mellan läsare och text kan gro och där läsaren kan fylla 
tomrummen i texten.75   

Thorson skriver också om intentionalism som en motteori till att läsaren skapar textens mening 
i sin tolkning. Intentionalismen menar alltså att författaren har en intention med texten hen 
publicerat och att också den måste tas med i tolkningen av texten.76 Även Öhman ansluter sig 
till denna teori. Öhman kritiserar Rosenblatts teori som ställer läsaren i centrum och kan genom 
sina erfarenheter och repertoar tolka ett verk, nästintill hur som helst. Öhman utgår istället från 
det övergångsobjekt som litteraturen kan vara mellan personer, en tredje part i ett samtal 
”utanför” människan själv, själva innehållet i samtalet. Öhman menar också att ett yttrande, 
något som sägs, aldrig är neutralt, ett yttrande är alltid värdeladdat. På samma sätt ser Öhman 
en dialog mellan läsaren och författaren där det litterära verket finns mellan dem. Det som 
händer då är att verket blir författarens yttrande och när läsaren tar del av yttrandet eller 
intentionen kan läsaren reagera, bearbeta och sedan svara på yttrandet utifrån sin tolkning och 
reaktion. Öhman poängterar ofta genom sin bok att det är viktigt att eleven tar del av det 
fullständiga yttrandet annars kan eleven inte göra en relevant tolkning, på samma sätt som att 
A inte förstår vad B menar om A skulle sluta lyssna mitt i en mening. Genom att ta del av och 
reflektera över hela yttrandet hjälps eleven in i den fiktiva världen.77  

Ges eleverna möjlighet att utveckla sin kreativa läsning när elever arbetar med skönlitteratur i 
skolan? Sven-Olof Ullström menar att så inte är fallet. Det är just utformandet av frågor till 
texter som är problemet med uppgifter i läromedel som ligger till grund för läsundervisning i 
svensk skola. Ullström beskriver tre kategorier av frågor som frekvent förekommer i 
undervisning. Den första typen är innehållsfrågor där läsförståelse kontrolleras medan den 
andra typen av frågor ser till elevens bedömning och omdöme om texten eleven läst, ofta med 
utgångspunkt i bra eller dåligt. Sist identifikationsfrågor av typen ”skulle du gjort likadant?”. 
Problemet, menar Ullström, är att frågorna inte tränger djupare in i texten utan stannar ofta på 
ett ytligt plan. Ullström ser också problematiken med att elever behandlar skönlitterära texter 
som sakprosa. När eleven uppmanas att svara på frågor om handlingen söker eleven svar på 
frågan som en faktafråga utan att förstå sammanhang och djupare mening i texten. Detta bidrar 
inte till den kreativa läsningen och hjälper inte heller elever att utveckla sin narrativa förmåga. 
Författaren menar också att ytliga frågor motverkar den kritiska, långsamma och 
eftertänksamma läsning som krävs för litterär kompetens eller läsfärdighet. Ullström menar att 
frågor som är mer ideala för skönlitteratur är frågor som förutsätter att eleven hänvisar tillbaka 
till texten. Frågorna ska inte bara ta avstamp i texten för elevens reflektion kring sina egna 
existentiella frågor utan frågor som är mer optimala utvecklar och fördjupar elevens tolkning. 
Sedan, i möte med andras tolkningar och i diskussionen, fördjupas resonemang och tolkningar 
omprövas.78 Ullström menar alltså, i likhet med Öhman och Mossberg Schüllerqvist, att 
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skönlitteratur även har en begränsning av den subjektiva förankringen. Här skrivs litteraturen i 
sig fram som mål. Med Mossberg Schüllerqvists begrepp: inom litteraturen.   

Även Persson menar att mekaniserad textanalys hindrar den kreativa läsningen och därmed 
hindrar eleven från att reflektera över texten och sin egen läsning.79 Detta är ett tydligt exempel 
på det Molloy menar med Rosenblatts efferent och estetisk läsning. Läsning av skönlitteratur 
borde vara estetisk, eller möjligtvis en kombination av estetisk och efferent, men istället 
tenderar efferent läsning att dominera, vilket innebär svårigheter för eleverna att träda in i den 
fiktiva världen.80 Mossberg Schüllerqvist menar även att elever väljer att läsa faktamässigt, 
efferent, istället för estetiskt.81 

Som nämndes tidigare krävs en utvecklad och mer komplex läsfärdighet för att en elev ska ta 
sig an intrig och handling i boken och därmed stiga in i den fiktiva världen. Ett sätt att göra 
detta är som nämnts subjektiv förankring och att eleven fyller i textens tomrum. Tomrummen 
är det outtalade, det som står mellan raderna i en text. När läsaren lärt sig fylla dessa tomrum 
med egen förståelse kommer också texten ges mening och då har också läsaren utvecklat sin 
textkompetens. Det är också här, i utfyllningen av tomrum, som transaktionen mellan läsare 
och text kan uppstå, menar både Mossberg Schüllerqvist och Molloy.82  

När en elev inte kan fylla tomrummen och nå djupare i sin läsning menar Molloy att det skett 
en missmatchning mellan texten och läsarens repertoarer. Den allmänna repertoaren är vår 
förförståelse och erfarenheter och kontexten, samhället och tiden vi lever i. Samma gäller alltså 
för den allmänna repertoaren för ett litterärt verk. Den litterära repertoaren handlar om läsarens 
läsvana av olika typer av texter, strukturer, genrer och textens litterära repertoar handlar just 
om språket, stilen samt genren den är skriven i.83 Molloy mötte detta flera gånger, speciellt när 
eleverna mötte annorlunda stilistiska drag som parallellhandling eller tillbakablickar i böcker, 
vilket eleverna ska möta enligt läroplanen.84 Ändå förstod eleverna inte texten eller intrigen. 
Inte heller signaler eller känslor i texten passade med det sätt som eleverna själva skulle förklara 
sina känslor. Molloy ger exempel där en elev möter karaktären Ellie som precis dödat flertalet 
människor i boken I morgon när kriget kom. Eleven tolkar karaktären som stolt över sin 
handling, men Molloy menar annorlunda. Molloy citerar textavsnittet eleven syftar till och trots 
begrepp som fasa, dåligt samvete och att karaktären var skadad för alltid uppfattar eleven 
karaktären som stolt.85  

Detta avslutande avsnitt har berört skönlitteraturens syfte att utveckla elevernas läsfärdighet. 
Det framgår av materialet att eleverna behöver utveckla en viss nivå av läsfärdighet för att 
kunna ta del av skönlitteratur på ett djupare plan. En utvecklad läsförståelse är alltså en 
förutsättning för att eleverna ska både utveckla sin identitet och sin narrativa fantasi. Utifrån 
Molloys ämneskunskaper handlar detta avsnitt mer explicit om svenska som färdighetsämne, 
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dock på ett djupare plan än att ”bara” koda av text. Eleven ska också utveckla en färdighet för 
att nå djupare i sin tolkning. Med Mossberg Schüllerqvists begrepp kan detta avsnitt tolkas som 
att fokus ligger inom litteraturen, samtidigt som genom litteraturen blir tydligt eftersom eleven 
måste utveckla en viss läsfärdighet. Genom att läsa skönlitteratur och arbeta med den på ett 
relevant och givande sätt lär sig också eleven att läsa skönlitteraturen kreativt och därmed blir 
skönlitteraturen i sig själv målet. Genom att först läsa litteraturen på ett efferent sätt utvecklas 
läsfärdigheten hos eleven som sedan kan nå den estetiska läsningen.   

 

8. Diskussion 
Detta diskussionskapitel kommer bestå av två delar. Den första delen består av en 
metoddiskussion där metoden såsom tillvägagångssätt, urval och begränsning diskuteras. 
Därefter följer sedan en resultatdiskussion där det ovan beskrivna resultatet kommer diskuteras 
närmare.  

 

8.1 Metoddiskussion 

Att göra en litteraturstudie som denna med fokus på varför skönlitteratur ska läsas och bearbetas 
i skolan är som att försöka sammanställa alla recept där salt är en ingrediens. Ska urvalet 
begränsas till recept där saltet blandas i maten eller där det tillsätts efteråt som garnityr, kanske 
på kanten av ett drinkglas? Görs avgränsningen till vanligt finkornigt hushållssalt, kryddsalt 
eller kanske smaksatt salt? Ju mer man letar bland recepten desto fler olika 
användningsområden hittar man. Precis samma är det med förklaringen av varför vi ska läsa 
skönlitteratur. Och som Magnus Persson skriver finns det antagligen lika många förklaringar 
som läsare.  

Det stora materialomfånget blir speciellt synligt då läsaren studerar tabellen under sökresultat. 
Detta beror på stora och inkluderande, och kanske för allmänna sökord. Eftersom sökorden gav 
stor mängd träffar har mycket tid lagts på att sålla utifrån olika begränsningar, bland annat 
utgivningsår och fokusgrupp (grundskolans senare del samt ett lärar- och 
undervisningsperspektiv). Att sålla genom att läsa olika studiers syften och abstracts för att 
jämföra med denna studies syfte och frågeställningar blev ett tidskrävande sätt att sålla i det 
enorma digitala sökresultatet. Att dessutom undersöka hur författare kommenterat andras 
arbeten har, som nämnts, hjälpt urvalsprocessen. Det material som inkluderades i denna 
litteraturstudie är bara ett axplock.  

När sökningsprocessen startade uppdagades även att jag inte hade dragit upp tillräckligt tydliga 
och smala riktlinjer för mitt arbete. Jag hade inte klart för mig vilka infallsvinklar som var 
möjliga att kombinera eller som var intressanta att fördjupa sig i. Skulle det vidgade 
textbegreppet, literacy-begreppet och motivationsstrategier inkluderas eller ej? Eftersom detta 
stod oklart blev sökorden också vida och öppna, vilket resulterade i en mängd möjliga titlar att 
inkludera. Arbetets fokus, syfte och forskningsfrågor skärptes efterhand som jag gick genom 
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materialet. Att dessutom försöka diskutera den didaktiska frågan varför utan hur och vad blev 
också en utmaning då frågorna påverkar varandra, speciellt med tanke på att vad-frågan 
dominerat litteraturundervisningen sedan 1800-talet, med kanondebatten. Kanske kunde en 
hårdare gränsdragning gjorts vad gäller forskningens ålder genomföras, genom att helt fokusera 
på litteratur publicerad efter milstolpeåret 2011, då skolan fick nya styrdokument? Kanske 
kunde sökord inkluderas på engelska men fortfarande behandla den svenska skolan.    

Att göra en kompletterande studie utifrån elevers uppfattning samt motivationsstrategier hade 
varit en annan inspirerande vinkling, eller möjligen att lyfta fram argument som anser att 
litteraturundervisning bör ges mindre tid i skolan då andra moment upplevs viktigare och enligt 
vem är ännu en viktig didaktisk fråga. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Utifrån det material som analyserats i denna litteraturstudie blir det tydligt att anledningen till 
att undervisa i skönlitteratur i skolan är för att utveckla elever. Genom skönlitteraturen ska 
eleverna utveckla sig själva och sin identitet, sin förståelse och empati för andra människor och 
dessutom sin språkliga förmåga att läsa litteraturen på ett optimalt sätt för att verkligen 
utvecklas enligt ovanstående. Det blir också tydligt att dessa aspekter kan krocka med varandra. 
Kan litteratur utveckla läsfärdighet, identitet och den empatiska förmågan samtidigt? Kan 
litteraturen verkligen lösa konflikter? Utifrån den presenterade litteraturen i denna studie visade 
det sig att dessa frågor var aspekter som författarna inte var eniga om och därför kommer denna 
diskussionsdel lyfta dessa frågor specifikt. 

 

8.2.1 Kan litteraturen lösa konflikter?   

Det som blir tydligt i litteraturen som studerats i denna litteraturstudie är att främsta anledningen 
till att arbeta med skönlitteratur i skolan är det som Mosslund Schüllerqvist räknar som genom 
litteraturen. Genom litteraturen ska eleverna utveckla sin identitet men också sin narrativa 
fantasi och därmed skapa empati för andra människor. Årheim menar att detta är särskilt viktigt 
eftersom dagens samhälle kräver världsmedborgare.86  

Dock råder det delade meningar om huruvida litteraturen verkligen kan lösa konflikter. Öhman 
menar att litteraturen inte kan det, men att den kan bidra med reflektion kring sin egen 
omgivning.87 Samtidigt menar Molloy att litteraturen faktiskt kan lösa konflikter genom den 
narrativa fantasin och den därmed utvecklade förmågan att sätta sig in i hur andra människor 
har det. Jag tolkar detta som att författarna menar att genom att läsa litteratur öppnar det ögonen 
för hur andra människor har det och att detta i sin tur ska sätta läsarens egen vardag i perspektiv. 
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Men vilka är dessa människor som läsaren ska känna empati för? Är detta verkliga människor? 
Vem representerar karaktärerna i boken? Uppstår fördomar i litteraturen? 

Litteraturen som studeras berör inte någon av mina ovan ställda frågor. Inte heller är de 
kopplade till denna studies syfte och frågeställningar. Ändå menar jag att frågorna blir relevanta 
då syftet med att läsa skönlitteratur är att skapa empati och förståelse för andra människor, 
fiktiva eller verkliga. Molloy skriver om lärare som arbetar med skönlitteratur som en 
kunskapskälla till andra kulturer och att den sistnämnda ämneskonstruktionen (svenska som 
erfarenhetspedagogiskt ämne) ses som kunskapskälla för elevens sociala och historiska 
förståelse och där existentiella funderingar är centralt.88 Kan skönlitteraturen ses som 
kunskapskälla på samma sätt som en faktatext? Mossberg Schüllerqvist menar att i dagens 
samhälle suddas gränserna mellan fiktion och fakta ut genom genrer som dokusåpor och reality-
TV, inte minst genom genren ”baserade på verkliga händelser”, exempelvis titlar som Pojken 
som kallades det (1995) eller Liza Marklunds Gömda (1995). Författaren menar att dessa typer 
av böcker tenderar att locka unga till läsning, men får de hjälp i skolan att hantera denna typ av 
litteratur?89 Gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut ytterligare då elever faktiskt fyller 
litteraturen med egna erfarenheter, enligt det författarna kallar subjektiv förankring. Kanske blir 
den subjektiva förankringen ett kvalitetsmärke på rimligt handlande i en bok? Om en läsare 
känner igen en karaktärs handlande eller kännande, upplevs handlandet eller kännandet och 
därmed verket som trovärdigt och därmed sant? Är då karaktärerna också sanna? När det då 
uppstår en missmatchning mellan bokens och läsarens repertoar och eleven avfärdar boken som 
orimlig, handlar det då om att eleven är kritisk till boken eller att eleven helt enkelt inte själv 
har erfarenheter att fylla tomrummen med?  

Årheim skriver att en förutsättning för att den narrativa fantasin ska utvecklas är att litteraturen 
läses kritiskt.90 Persson presenterade också ovan den kreativa läsningen som en kombination 
av en kritisk och naiv läsning som handlar om läsarens reflektion och problematisering av sin 
egen läsning och att det är mellan texten och läsaren som texten kan gro och läsaren fyller i 
tomrum.91 Det räcker alltså inte bara att läsa skönlitteratur med elever för att få dem att utveckla 
sin identitet och empatiska förmåga för andra. Arbetet med skönlitteratur kräver alltså också en 
kritisk diskussion. Att vara kritiskt tänkande är också en del av att vara en demokratisk 
medborgare. Molloy skriver också att allt som skrivs inte är sanning men att litteratur kan bidra 
med tankeställare.92 Litteraturen kanske inte på egen hand kan lösa konflikter utan det krävs 
arbete med litteraturen. Jag tror det är av stor vikt att eleven får hjälp att tolka det hen läser. 
Kanske behöver eleven inte läsa hela romaner kritiskt, vilket kan hindra inträdandet i den fiktiva 
världen? Men när eleven stiger ut ur världen, då behöver eleven hjälp att ta ett steg tillbaka och 

                                                           
88 Molloy (2002) s. 22-24, 290-297 
89 Mossberg Schüllerqvist (2008)  s. 88, 155, Molloy (2002) s. 297 
90 Årheim (2009) s. 77 
91 Persson (2007)  s. 247-267 
92 Molloy (2002) s. 330 
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reda ut vad som är fiktion och vad som faktiskt är verklighet då detta inte heller nödvändigtvis 
är självklart för elever.  

 

8.2.2 Kan olika syften med att läsa skönlitteratur kombineras?  

Gunilla Molloy menar att lärare som försökte kombinera ämneskonstruktioner i undervisningen 
inte lyckades eftersom, i detta fall, färdighetsträning tog över de existentiella aspekterna. Detta 
upplevdes då, av Molloy, som kontraproduktivt. Mosslund Schüllerqvist menar tvärtom, att 
lärare på ett fördelaktigt sätt lyckas planera och genomföra litteraturundervisningen som 
utvecklar eleverna både inom och genom litteraturen. Som nämndes i resultatdelen har två 
viktiga skillnader identifierats i Molloys och Mossberg Schüllerqvists studier. För det första 
innefattar begreppen olika innebörder och för det andra två skilda datainsamlingsmetoder. 
Molloy intervjuade elever och lärare men använde sig också av klassrumsobservation. 
Mossberg Schüllerqvists datainsamlingsmetod bestod endast av intervjuer med lärarna. Molloy 
kunde alltså skaffa sig en egen uppfattning av det som skedde i klassrummet medan Mossberg 
Schüllerqvist istället utgick från lärarnas egen uppfattning av undervisningen. Det är dessutom, 
som alltid, forskarens egen tolkning av materialet som både på gott och ont påverkar hur ett 
fenomen uppfattas. Ändå blir det tydligt av materialet att det ställs höga krav på eleverna att 
läsa skönlitteratur på ”rätt” sätt eller på ett mer givande sätt. Det räcker alltså inte med att sätta 
en bok i händerna på eleverna och sedan tro att alla elever på egen hand klarar av att utveckla 
sin egen identitet och utveckla den narrativa fantasin. En del elever besitter säkert redan denna 
kompetens medan andra inte gör det. Därför blir det också tydligt att det måste finnas en balans 
mellan läskunnighet, läsfärdighet och att träda in i fiktiva världar och sedan diskutera 
existentiella frågor och existentiell självreflektion. Min tolkning av materialet är alltså att det 
inte går att välja antingen inom eller genom litteratur, estetisk eller efferent läsning, 
språkfärdighet eller identitetsutveckling, då det ena förutsätter det andra. Besitter elever inte en 
djupare läsfärdighet kommer eleverna inte ta sig in i den fiktiva världen och den subjektiva 
förankringen och utvecklandet av den narrativa fantasin kommer att utebli.  

Jag tror också att ett stort problem som litteraturundervisningen ställs inför är just hur 
skönlitteraturen görs nyttig. Hur ska den legitimeras för att fortfarande vara användbar i 
undervisningen? I detta arbete har denna fråga besvarats med tre aspekter: identitetsutveckling, 
utvecklande av empatisk förmåga och demokratiska värderingar samt språkträning. Dessvärre 
ställs litteraturundervisningen inför ytterligare ett problem: bedömning. Eleverna vet att de 
bedöms och det de gör i skolan räknas in i bedömningen. Jag tror även, med utgångspunkt i 
flera diskussioner ovan, att färdighetsträning och efferent läsning tenderar att ta över just för att 
det är mer konkret och utgör en mer passande del i den förväntade skolkulturen. Betyg och 
bedömning blir då det nyttiga och rationella, det som kommer ta undervisningstid i anspråk 
eftersom det ska bevisas för elever, för föräldrar, för lärare och för rektor. En skola med bra 
betyg är en konkurrenskraftig skola på en marknad där elever har rätt att välja skola. Att därmed 
avsätta tid i klassrummet till andra saker som inte bedöms men som kan ha ett annat värde ses 
då som irrationellt och onyttigt. För hur ska läraren sätta betyg på en elevs identitetsutveckling 
eller hur väl eleven träder in i fiktiva världar? Persson menar att den kritiska och mekaniska 
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analysen hotar litteraturens magi och inträdet i fiktionens värld.93 Jag menar att vetskapen om 
bedömning även ingår i denna kategori. Hur ska eleven kunna uppmuntras till egna tolkningar 
och reflektion, att fylla litteraturens tomrum med sig själv när hen hela tiden har bedömningens 
tunga moln över sig? Detta är en diskussion som återkopplar till diskussionen angående vad 
som egentligen är skolans och undervisningens övergripande syfte, utbildning eller bildning? 
Denna fråga ligger utanför detta arbete men är ändå påtaglig, då diskussioner påverkar varandra 
som dominobrickor.  

Det blir också tydligt i detta arbete att det främst är lärarens förståelse av vad litteraturen ska 
användas till som också avgör skönlitteraturens syfte. Jag tror att det är väldigt viktig att som 
lärare vara tydligt med syftet till eleverna. Läser eleverna för att utveckla sitt ordförråd men 
läraren har som syfte att utbilda kritiskt tänkande, demokratiska medborgare och utveckla den 
narrativa fantasin kan en del konflikter uppstå. Förväntar läraren sig att eleverna ska tolka texten 
utifrån sina erfarenheter och hur eleverna själva förstår texten eller söker författarens intentioner 
med texten, eller kanske till och med ”den rätta tolkningen” enligt facit? Läraren måste själv 
sätta sig in och bli medveten om hur läraren själv förstår skönlitteraturens möjligheter och 
begränsningar. 

 

9. Slutsats 
Varför ska elever arbeta med skönlitteratur i skolan? Vad menar forskning att undervisning i 
skönlitteratur ska utveckla hos eleverna? Detta är de frågeställningar denna studie har 
diskuterat. Enligt den forskning som legat till grund för detta arbete ska litteraturen utveckla 
eleverna på djupet. Det blir tydligt att skönlitteraturen å ena sidan ska utveckla eleverna som 
individer. Genom att eleven fyller textens tomrum med egna erfarenheter via en subjektiv 
förankring får eleven bearbeta sig själv och sitt liv genom litteraturen. Eleverna ska å andra 
sidan också utvecklas som demokratiska medborgare. Genom att läsa skönlitteratur utvecklas 
den narrativa fantasin som gör att läsaren snart kan anta andra människors perspektiv. 
Skönlitteraturen kan därför fungera som övergångsobjekt eller en bro till andra människor vilket 
också bidrar till att litteraturen kan lösa konflikter. 

Det blir också tydligt i detta arbete att arbetet med skönlitteratur kräver medvetet arbete och att 
ingenting sker automatiskt. Därför kan litteraturen också användas som språkutvecklande 
redskap. Genom den litteratur som behandlats i detta arbete blir det tydligt att skönlitteraturen 
inte kan läsas helt oreflekterat och okritiskt för att uppnå sitt syfte enligt ovan. I klassrummet 
krävs diskussioner kring bland annat olika tolkningar och erfarenheter av texten men även 
diskussioner kring litteraturens sanningshalt och skillnad på fiktion och verklighet. Därför krävs 
också planering och uppgifter som uppmuntrar eleverna till att bli goda skönlitterära läsare.   

 

                                                           
93 Persson (2007) s. 269 



 

35 
 

10. Vidare forskning   
Ämnets snabba förändring syns i läroplanen och speciellt den reviderade versionen från 2017, 
där digitalisering tar större plats och där eleven bland annat ska möta ”texter i digitala miljöer 
med länkar och andra interaktiva funktioner”. Forskning från tidigt 2000-tal, innan det stora 
milstolpeåret 2011, känns genast omodern jämfört med verksamheten i skola och den aktuella 
läroplanen som är under ständig förändring och utveckling i takt med samhället. Forskning tar 
tid och teorier har inte testats och omvärderats utifrån den nya läroplanen och 
klassrumsundervisning. Det blir därmed ett glapp i forskningsfältet.  

Vidare forskning efter denna studie skulle vara att i Molloys fotspår observera klassrum där 
litteraturundervisning pågår för att ta del av hur lärare idag arbetar med skönlitteratur. 
Läroplanen har reviderats och digitaliserats – har skönlitteraturundervisningen det? Persson 
menar att det ofta är en klyfta mellan styrdokumenten och undervisningen och det skulle vara 
intressant att undersöka hur lärare idag formulerar skönlitteraturens legitimitet, utifrån den 
reviderade versionen av Lgr11.94 Håller lärare fast vid pappersböcker och helklassuppsättning 
av Flugornas herre eller spelar klassen interaktiva app-spel på sina surfplattor, analyserar och 
fyller i berättelsens tomrum med egna erfarenheter? Vad innebär det att läsa i framtiden?  Kan 
exempelvis film eller ljudböcker läsas på samma sätt som tryckta böcker? Kanske används 
romanläsning som motvikt till digitaliseringen och hur konstrueras ämnet utifrån det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
94 Persson (2007) s. 90  
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	1. Inledning
	Varför ska elever läsa skönlitteratur i skolan? En kan argumentera för att undervisning om Strindbergs Ett halv ark papper (1903) är passé och gammalmodig i ett samhälle där en kan avnjuta senaste Marvel-filmen eller fördriva tiden med interaktiva app...
	Skönlitteraturen i skolan och litteraturdidaktik är områden som det gjorts mycket forskning kring. Varför ska elever läsa, hur ska litteraturen läsas, teorier kring läsning, vad ska läsningen leda till, hur motiverar vi elever till att läsa överhuvudt...
	Forskning kring litteraturdidaktiken ökade inte minst när PISA-undersökningar larmade om fallande resultat i läsförståelse och konstaterande kring att elever i dagens skola inte längre är läsande barn. Som tur är verkar vindarna ha vänt med PISA-under...
	På den skola där jag har gjort min VFU bestod det skönlitterära arbetet främst i att läsa en bok som eleven själv hade valt och där syftet främst uppfattades som ett sätt att fylla ut tiden mellan arbetsområden eller arbetsuppgifter genom exempelvis t...
	Forskning kring skönlitteratur kan också fort uppfattas som inaktuell då läroplan och skola förändras i takt med samhället. Inte minst märks detta med den nya läroplanen som reviderades 2017 och där begreppet digital kompetens skrivs fram ytterligare....
	2. Syfte och frågeställning
	Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur skönlitteraturen legitimeras i svenskundervisning för årskurs 7-9 utifrån befintlig forskning inom ämnet, med utgångspunkt i följande frågeställningar:
	 Varför ska elever arbeta med skönlitteratur i skolan?
	 Vad menar forskning att undervisning i skönlitteratur ska utveckla hos eleverna?
	3. Begreppsdefinition
	Begreppet skönlitteratur innefattar flera olika genrer och förekommer i flera olika mediala former, exempelvis tryckt bok, e-bok eller ljudbok. I detta arbete kommer termen skönlitteratur avse fiktionsprosa. I detta arbete är det den tryckta texten i ...
	4. Bakgrund
	Först i detta avsnitt kommer litteraturundervisningen att sättas in i en historisk kontext. Syftet är att läsaren ska få en uppfattning kring debatten angående litteraturundervisningens och skönlitteraturens syfte i skolan. Den historiska kontexten ko...
	4.1 Litteraturundervisning – en kort, historisk återblick
	Jan Thavenius har, tillsammans med andra författare, skrivit boken Svenskämnets historia (1999). Thavenius menar i sitt kapitel ”Modersmålet – redskap eller bildningsmedel?” att det inte var förrän på 1800-talet som man började prata om en litteraturu...
	Det intressanta, menar Thavenius, är att även de lägre samhällsklasserna skulle fostras in i samhället genom litteraturläsning. Läsning var inte för nöjes skull. Men det krävdes då att folket kunde ta del av texter på egen hand. Mekanisk avkodning räc...
	Vidare menar Karin Dahl i sitt kapitel ”Från färdighetsträning till språkutveckling” att under mellankrigstiden drevs debatter kring kraven på skolans demokratisering. Alla människor från alla samhällsklasser skulle ha samma tillgång till utbildning. ...
	Vidare under 1970-talet trappades debatten upp kring vad svenskämnets huvudsakliga innehåll skulle vara: litteratur eller färdighetsträning. De alternativa pedagogikerna hade fått ett uppsving och var de främsta förespråkarna för att litteraturen och ...
	4.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
	Läroplanen som kommer ligga till grund för detta arbete är Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 2017 års reviderade upplaga. Vidare kommer läroplanen att refereras till som Lgr11.
	Som introduktion till svenskämnet och som inramning av ämnet står följande:
	Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för at...
	Vidare formuleras ämnets syfte där undervisning i ämnet ska utveckla elevens förutsättningar att kommunicera med andra och utveckla elevens egna tankar, värderingar och åsikter. Eleven ska lära sig att uttrycka sig i olika sammanhang, med andra männis...
	Vad gäller skönlitteraturen står i syftesformuleringen att eleven ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och olika delar av världen. I samma stycke skrivs också om sakprosa och att eleven ska utveckla kunskaper om olika former a...
	Det centrala innehållet för årskurs 7-9 är uppbyggt på fem teman: läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande texter och sakprosatexter, språkbruk och till sist informationssökning och källkritik. Det är inom temat berättande texter och sakp...
	Flera punkter ur de övriga temana går även att kombinera med läsning av skönlitteratur, exempelvis ur temat läsa och skriva: ”Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja textens budskap, tema och motiv samt...
	Exempel på vad eleven bedöms utifrån, med fokus på skönlitteratur, är huruvida eleven kan läsa med flyt, hur eleven väljer lässtrategier och läsförståelse genom att göra sammanfattning av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter och orsak...
	Avslutningsvis bedöms eleven i muntlig kommunikativ förmåga. Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter. Eleven kan också visa att hen förmår att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med ...
	5. Metod
	Under denna rubrik kommer det praktiska tillvägagångssättet såsom insamling av aktuell forskning, urval och granskning att presenteras. Detta arbete är en litteraturstudie, vilket innebär att publicerade studier och forskning kommer att granskas för a...
	5.1 Forskningsetik
	Eftersom en litteraturstudie grundar sig på publicerad forskning handlar litteraturstudiets etiska överväganden främst om urval och presentation av resultat. Att göra etiska överväganden när det kommer till urval handlar enligt Eriksson Barajas m.fl. ...
	Eriksson Barajas m.fl. skriver vidare att ett avgörande kriterium för litteraturstudien och det enda etiskt försvarbara är att presentera resultat som både stödjer respektive inte stödjer hypotesen, och att det vidare betraktas som oetiskt att endast ...
	5.2 Sökstrategi
	De sökstrategier som använts för att finna relevant litteratur för att svara på ovan ställda frågeställning är främst sökning i databaser efter doktorsavhandlingar som behandlar liknande forskningsfrågor som denna studie avser att undersöka. Därefter ...
	Tabell 1: Sökresultat
	Lästa abstracts
	5.5 Urval
	Som sökresultatet visar finns en ofantlig mängd litteratur som på något sätt berör undervisning och skönlitteratur. Utifrån sökstrategin som presenterats ovan, både digitalt genom databaser och manuell sökning, har därför ett antal begränsande kriteri...
	Först gjordes alltså en digital databassökning där ovan beskrivna sökord användes. För att skärpa sökningen ytterligare kombinerades ovan presenterade sökord med varandra, tillsammans med avgränsningsverktyget i databasen, där avhandlingar skulle vara...
	Som sökresultatet ovan visar är forskning och litteratur som direkt riktar sig mot grundskolans senare del svår att hitta. Mossberg Schüllerqvist och Molloy utgår båda från grundskolans senare del och utgör därför denna studies huvudmaterial. För att ...
	5.6 Validitet och reliabilitet
	Eftersom denna studie är en litteraturstudie och grundar sig helt på publicerad forskning är det av största möjliga vikt för studiens validitet och reliabilitet att forskningen som denna studie bygger på också har hög validitet och reliabilitet.
	Med validitet menar Eriksson Barajas m.fl. att det är viktigt att det finns en form av rimlighet i studien i förhållande till verkligheten och att den faktiskt undersöker det studien utger sig för att undersöka.20F  Ramen för denna studie är dess syft...
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	7. Resultat
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	Mossberg Schüllerqvist formulerar andra begrepp till de konstruktioner hon hör lärarna formulera i hennes intervjuer. Mossberg Schüllerqvist menar att Malmgrens konstruktioner är generaliserande och därför inte användbara i komplexa samband som detta....
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	Öhman menar att det kan bero på dagens samhälle, där rationalitet och nyttoaspekten är starka faktorer och där skönlitteraturen inte passar in just för att den anses lustfylld.51F  Även Persson undrar om vikten av legitimering av skönlitteratur kommer...
	För att förklara hur eleven kan utvecklas genom litteraturen utgår Molloy från Malmgren och beskriver subjektiv förankring, vilket handlar om elevens igenkänning i texten. Ofta handlar det om att eleven känner igen karaktärer eller konflikter i texter...
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	Mossberg Schüllerqvist menar däremot att det varken är möjligt eller önskvärt att läsaren fyller hela texten med sina erfarenheter. Texten innehåller, enligt författaren, även en viss begränsning till subjektiv förankring.57F  Öhman kritiserar Molloy ...
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