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Inledning: 

Sedan början av 1860 – talet har skönlitteratur använts i undervisningen i modersmålsämnet 

som det då hette, det är det ämne som vi numera kallar svenska. Fram till dess fanns ett visst 

motstånd gentemot skönlitteraturen. Romaner ansågs vara skadliga och vanebildande, och unga 

behövde bli skyddade mot skönlitteraturens negativa effekter. Denna åsikt ändrades med tiden 

och skönlitteratur användes till en början i skolan främst för att motverka den kommersiella 

kulturen utanför skolan(Magnus Persson, 2000, s.29). På senare tid har allt fler individuella 

positiva beskaffenheter som anses tillkomma vid läsning av skönlitteratur uppmärksammats 

och i vår tid känns ett svenskämne utan skönlitteratur väldigt avlägset. Kursplanerna för 

svenska och svenska A i dagsläget motiverar på flertalet ställen varför skönlitteraturens skall ha 

en roll i svenskämnet. I Wilhelm Sjöstrands Pedagogikens Historia I–III:2 (Sjöstrand 1954-

1965) framställs skolans och undervisningens syfte ur två perspektiv: egenvärden och 

instrumentella värden. De egenvärden som skönlitterär läsning i undervisningen kan antas ge 

elever kan återkopplas till renässansens humanism; vikten av bildning och att lära sig den 

enskilda människans värde. Renässansens humansim har ett människoideal som utgår från att 

den perfekta människan inte längre skall vara perfekt inför Gud, som tidigare var idealet i 

samhället. Den perfekta människan enligt humanismen handlar istället om att vara fullkomlig 

som människa. Baldassore Castiglione beskriver i Hovmannen (1528) hur den perfekta 

renässansmänniskan skall vara. Han ansåg att den perfekta människan skulle kunna behärska 

det mesta, denne skulle kunna uttrycka sig väl, kunna poesi, föra en elegant konversation samt 

utöva idrotter. Alla dessa egenskaper skulle göra människan bildad och i och med det värdefull. 

Man skulle utifrån detta kunna anse att människan skulle vara som en behållare som fylldes på 

med egenskaper för att nå perfektion. Dessa egenskaper anses idag som självklara och behöver 

inte motiveras i kursplaner och läroplanen, eftersom att bildningen i sig är självklar. De 

instrumentella värdena å andra sidan kräver motivering. Varför skall eleverna lära sig att läsa, 

argumentera, skriva etc? Detta motiveras i kursplanerna. Hur det motiveras skall jag försöka 

påvisa i denna uppsats. 

 

Frågeställning och syfte: 

Den frågeställning jag tar med mig från reflektioner jag gjort vid läsningen av Magnus Perssons 

korta sammanfattning är den om motivering till ett ämnes införande inom skolundervisningen. 

  Den problemställning som jag ska angripa blir nu frågan hur styrdokument, pedagogiska 

kommentatorer och verksamma lärare förhåller sig till de två poler jag beskrivit ovan. 
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Behandlas frågan om litteraturundervisning i skolan som om litterär bildning är ett egenvärde 

eller behandlas frågan som om det rör sig om ett instrumentellt värde för uppnående av 

egenskaper, kunskaper och färdigheter som inte har att göra med det litterära i sig, dvs. 

litteratur som ”estetiskt värde”? 

 Konkret betyder detta att jag med hjälp av kursplanerna, tidigare forskning och några nedslag i 

skolans praktiska verklighet försöker visa hur man motiverar varför skönlitteratur används i 

skolan. Här kommer den allmänna frågan om egenvärde eller instrumentellt värde in. Förslag 

på hur undervisningen ska gå till och lärare faktiskt gör, alltså vad jag i andra delen av min 

uppsatstitel kallar ”Hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen” är självklart 

instrumentella i förhållande till den första frågan. Granskningen av det som framkommer av 

detta kommer att vara kritisk och argumenterande. Kursplanerna motiverar varför svensklärare 

skall använda skönlitteratur i sin undervisning. Praktiserande svensklärare arbetar efter 

kursplanerna i svenska när de planerar hur de skall arbeta med skönlitteratur. Även 

litteraturdidaktikers åsikter angående hur och varför skönlitteratur bör presenteras för 

ungdomar återknyter ofta till kursplanerna i svenska och svenska a:s utformning på olika sätt. 

 

Metod:  

Jag har använt mig av kursplanerna i svenska för grundskolan samt svenska a för gymnasiet. 

Jag har även använt tidigare forskning i ämnet ”skönlitteratur i skolan” som grund för 

uppsatsen. Jag har dessutom genomfört en mindre enkätundersökning med lärare i svenska 

angående skönlitteraturanvändning i lektionssammanhang (läs bifogad enkät). Jag har med 

mina frågor försökt att täcka ett så stort fält som möjligt.  När det återges vad respektive lärare 

har skrivit kommer de att kallas lärare 1, lärare 2 och så vidare.  

Då ett väldigt litet antal svensklärare tog sig tid att svara på enkäten kan jag inte använda dessa 

för att på något sätt visa på några tendenser angående användandet av skönlitteratur i skolan. 

Jag kommer dock att använda svaren från enkäterna som praktiska exempel från verksamma 

svensklärare. Jag har valt att dela upp uppsatsen i två delar. Första delen presenter motiveringar 

till varför skönlitteratur bör användas i skolan och den senare delen presenterar förslag och 

synpunkter på hur skönlitteratur kan användas i undervisningen. 

 

 

 

Begreppet skönlitteratur: 
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Vad som avses med begreppet skönlitteratur i denna uppsats är att skönlitteratur är litteratur 

skriven med konstnärliga ambitioner så som poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik med mera 

(http://www.ne.se/sok/sk%C3%B6nlitter?type=NE). På Nationalencyklopedins hemsida 

beskrivs facklitteratur och skönlitteratur som varandras motsatser 

(http://www.ne.se/facklitteratur).  

 

Varför skall skönlitteratur användas i skolan 

Enligt kursplanerna i svenska, praktiserande lärare och ett antal litteraturforskare och didaktiker 

finns det otaliga anledningar som motiverar varför ungdomar skall läsa skönlitteratur i 

skolundervisningen. Jag skall presentera ett urval av dessa anledningar i denna uppsats. Jag 

börjar med att beskriva hur kursplanerna är utformade i dagsläget för att tydliggöra förhållandet 

mellan varför skönlitteratur skall läsas i skolan och vad lärare har att rätta sig efter när de 

planerar hur skönlitteraturen skall användas i undervisningen.  

 

Kursplanen i svenskundervisningen 

När lärare planerar lektioner får vi utgå från att de allt som oftast har en tanke med sin 

planering. De har troligtvis ett tänkt syfte med varför eleverna skall göra olika moment. 

Planeringen sker med kursplanen som underlag. Kursplanerna är de styrdokument som lärare 

har att utgå från mot och kan använda sig av när de planerar sina lektionsupplägg, när de gör 

bedömningar samt sätter betyg. På regeringskansliets hemsida står följande angående 

kursplaner:  

”Kursplanerna för grundskolan finns i en förordning som beslutas 

av regeringen. Kursplanerna för den obligatoriska särskolan samt 

vissa kursplaner för specialskolan och sameskolan föreskrivs av 

Skolverket”. (http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117231).  

Kursplanerna kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne. 

I dagsläget är kursplanerna strukturerade på följande sätt: 

 ämnets syfte och roll i utbildningen 

  mål att sträva mot 

  ämnets karaktär och uppbyggnad 

  mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret, och 

http://www.ne.se/sok/sk%C3%B6nlitter?type=NE
http://www.ne.se/facklitteratur
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  mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117231).  

 

Kursplanerna utformas av Skolverket som får i uppdrag av regeringen att utarbeta förslag till 

kursplaner samt utarbeta föreskrifter om kunskapskrav för godtagbara kunskaper för 

grundskolan, obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan.                    

(http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/119530).  

 Kursplanerna i svenska kan i dagsläget anses ha stort utrymme för tolkning, i och med det 

ansenliga antalet tolkare i form av olika lärare på olika skolor kan det bli stora skillnader på hur 

svenskämnet praktiseras runt om i Sverige. Vad finns det för för - och nackdelar med detta 

tolkningsutrymme? Att undervisningen skiljer sig från klassrum till klassrum skulle kunna 

tyckas vara både negativt och positivt. Att lärare själva får bestämma vad som skall genomföras 

i undervisningen och hur det skall genomföras ger troligtvis en mer engagerad lärare. Det 

negativa med detta tolkningsutrymme i kursplanerna är att elever i olika klassrum inte får 

samma kunskaper, i förlängningen ger det ett väldigt vitt kunskapsspann inom olika områden i 

svenskämnet runt om i Sverige.  

Hur lärare kan gå tillväga när de planerar användandet av skönlitteratur i sin undervisning 

återkommer jag till under rubriken: Planeringen kring skönlitteraturen i undervisningen.  

Skönlitteratur finns enbart omnämnt i kursplanerna för svenska, i kursplanerna för de andra 

ämnena finns skönlitteratur inte att finna (http://www.skolverket.se/sb/d/2974). Att 

skönlitteratur enbart hör hemma i svenskämnet måste inte vara en självklarhet. Det finns ett 

flertal litteraturforskare och didaktiker som anser att läsning av skönlitteratur med god 

behållning även kan praktiseras i andra ämnen. Den instrumentella aspekten i kursplanerna för 

svenska kan anses vara självklar. I följande avsnitt kommer detta att framställas tydligare. 

 

Skönlitteraturens funktion i andra ämnen 

Enligt Magnus Persson(2002) är samhällets syn på skönlitteratur den att det är ett tidsfördriv 

som för all del är nyttigt men inte särskilt informativt. Persson (2002) anser att det finns en fara 

i att läroplanerna i svenska gör en uppdelning mellan informationsläsning och 

upplevelseläsning. Denna uppdelning gör att uppfattningen om att man enbart får information 

av att läsa sakprosa och skönlitteraturen enbart bidrar med upplevelser stärks. Persson menar att 

detta resonemang gör att man fråntar skönlitteraturen sin funktion som källa för kunskap om 

samhället och verkligheten.  

http://www.regeringen.se/sb/d/11263/a/117231
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Persson anser att skönlitteraturen har en kunskapsfunktion, vilket tydligt visar att hans 

inställning till skönlitteratur är att den främst har ett instrumentellt värde. Persson tycker att den 

informativa sidan hos skönlitteraturen är viktigt men berör inte här skönlitteraturens estetiska 

värden. Att inför ungdomar framställa skönlitteratur som en kunskapskälla behöver inte vara av 

ondo, men då bör det även framgå att det är stor skillnad mellan fakta texter och fiktiva texter. 

Då de fiktiva texterna inte kan anses helt tillförlitliga till skillnad från fakta texter. Persson 

finner även uppdelningen mellan informationsläsning och upplevelseläsning i undervisningen 

problematisk, då är frågan vad han syftar till när han skriver upplevelseläsning. Mitt antagande 

är att Persson anser att skönlitteraturen ger eleverna en upplevelse på ett annat sätt än vad 

informationsläsningen gör. Men vad menar han då med upplevelse? Är upplevelsen av estetisk 

art eller menar han att elevernas fantasi får möjlighet att sväva fritt och att egna associationer 

kan skapas kring den skönlitterära texten?  De mesta tyder på att Persson har en syn på 

skönlitteratur som rent instrumentell. 

Det går att finna stöd för Perssons instrumentalistiska synpunkt i kursplanen för svenska. 

Det Följande står angående skönlitteraturens möjlighet att fungera som kunskapskälla: 

 

Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en 

källa till kunskap om världen runt omkring oss. 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Ett liknande resonemang har förts av Magnus Hermansson Adler (2004). Han tycker att 

eleverna behöver infallsvinklar från både skönlitteratur och facklitteratur för att utveckla en 

historisk förståelse. Han menar att eleverna både behöver den vetenskapliga delen som 

facklitteratur kan ge och den mer personliga historien som skönlitteratur bidrar med. Ett exempel 

på ett ämne där skönlitteratur används som kunskapskälla är historia. Hermansson Adler anser 

att elever via den skönlitterära boken, kan få känslomässig inlevelse som hjälper dem att lättare ta 

till sig historisk fakta (Hermansson Adler 2004, s.153-154).  

Enligt Britta Stensson (2006) är skönlitterär läsning ett projekt som bör röra hela skolan och 

inte enbart ligga på svenskämnets ansvar, detta på grund av de positiva effekter i alla ämnen 

som enligt henne kommer av läsning (Stensson 2006, s.17). Här syftar hon främst till att 

elevernas förståelse även i andra ämnen enligt henne stärks med skönlitteraturens hjälp. Ett 

antagande är att hon syftar på att den skönlitterära läsningen kan ge eleverna kunskaper som 

gynnar deras inlärning i andra ämnen, så som att eleverna kan bli bättre på att förstå innehåll 

och samband i olika sorters texter. 
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Av de refererade synpunkterna kan vi se att skönlitteratur kan motiveras som stöd för andra 

ämnen än svenska. Synen på skönlitteratur verkar vara att den kan användas som instrument för 

att uppnå kunskaper inom fler ämnen än svenska. 

Att skönlitteratur kan ge ungdomar bättre tal- och - skriftspråk och större ordförråd verkar 

vara något som kursplanerna i svenska, praktiserande lärare, didaktiker och litteraturforskare 

tar fasta på. Jag skall nedan visa några exempel på var och hur detta kommer till uttryck i 

kursplaner och i den litteratur jag tagit del av, samt diskutera om det är ett faktum att ungdomar 

stärks i sitt tal skriftligt och muntligt med hjälp av skönlitteratur eller om det går att ifrågasätta. 

 

Skönlitteraturens inverkan på elevers språk och ordförråd  

 Stensson (2006) skriver:”[L]äsning är detsamma som att tänka, använda sin fantasi, reflektera 

och samtala[…]om man som lärare inser detta kommer skönlitteratur att användas allt mer i 

undervisningen” (Stensson 2006, s.17). I kursplanen för svenska kan vi se att språk och 

litteratur skall hänga samman i undervisningen. Under rubriken ämnets karaktär och 

uppbyggnad  i kursplanen för svenska A står följande: 

 

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Kunskaper i 

och om språk och litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Litterära, 

språksociologiska och språkteoretiska aspekter samspelar. Detta bidrar till 

ett fördjupat språkmedvetande och insikter i hur man använder språket i 

olika sammanhang samt till en större förståelse av litteraturen och en 

djupare kunskap om den. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir 

meningsfullt när personliga, existentiella, etiska, historiska, 

framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisningen.  

(Kursplan förSV1201 – Svenska A, Inrättad 2000-07 SKOLF:2000:2) 

 

Lärare 4 (bilaga 4) som deltagit i min enkätundersökning har angett språkinlärning som ett 

tänkt syfte med skönlitteratur i sin undervisning. Denne tycks se detta som en given följd av 

skönlitterär läsning då denne även på en annan fråga i min enkätundersökning skriver att 

mycket läsning är givande för elevernas språkförmåga (bilaga 4).  

Vad språkinlärning egentligen innebär skulle enligt min mening kunna delas upp i ett 

färdighetsmål och ett kunskapsmål. Färdighetsmålet är att elever förväntas kunna använda sitt 

språk på ett utvecklat och effektivt sätt när de nått årskurs nio. Kunskapsmålet kan beskrivas 



9 
 

med hjälp av ett utdrag ur kursplanen för svenska.  Följande står under rubriken mål att sträva 

mot: 

 

– eleven tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess 

ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och 

historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och 

talar olika, 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Skillnaden mellan att behärska sitt språk väl och att ha kunskaper om detta språk som 

studieobjekt är klar, men svenskämnet skall behandla båda aspekterna. Här återkommer vi till 

vikten av språkutvecklingen inom just svenskämnet. Svenskämnet har i större utsträckning än 

andra ämnen ett ansvar för elevers språkutveckling, i alla fall så som kursplanerna ser ut idag. 

Språkutveckling är en viktig del av svenskundervisningen. Det är enligt kursplanen i 

svenskämnet för grundskolan genom språket vi förvärvar kunskap. Under rubriken ämnets 

syfte står följande: 

 

Språket är av grundläggande betydelse för lärandet och en väg till 

kunskap. Genom språket sker kommunikation med andra och genom 

läsning och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär 

sig att se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. 

Genom språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen 

synlig och hanterbar. 

 (Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135). 

 

Även under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad i kursplanen för svenska omnämns hur 

elever språkkunskaper och omvärldssyn kan utvecklas: 

 

Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för 

lärandet. Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp 

och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och 

värdera. Elevernas förmåga att reflektera och att förstå omvärlden 

växer.  

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 
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Att språket är den obestridda källan till ny inlärning är omöjligt att ifrågasätta. Det kan tyckas 

självklart. Jag tycker ändock att det är relevant att påpeka detta då skönlitteratur är en del av 

språket och därför även kan räknas med som en del av inlärningen. Även här ser vi hur synen 

på skönlitteratur är att den är ett verktyg, då den förväntas ge kunskaper som är instrumentella.  

Lena Kåreland (2009) skriver om vad hon anser vara läsningens förtjänster angående språk 

och ordförråd. Hon anser att det finns ett antal argument som visar på att skönlitterär läsning 

kan ge formella färdighetsaspekter, som hon väljer att kalla det. Dessa aspekter är att 

skönlitteraturen är språkutvecklande, läshastighetsbefrämjande och ordförståelseförbättrande 

(Kåreland 2009, s.90). Kåreland (2009) har i en enkätundersökning som hon presenterar delar 

av i boken Läsa bör man…? sett hur flera av lärarna som deltagit i undersökningen hävdar att 

läsning utvecklar både den muntliga och skriftliga språkförmågan hos deras elever (Kåreland 

2009, s.95). Här motiveras igen skönlitteraturens roll som instrument för andra värden än de 

estetiska, men som vi ska se längre fram är den senare synpunkten inte främmande för 

Kåreland. Ulla Lundqvist (1984) skriver om ett projekt som genomfördes av bland annat Jan 

Nilsson. Hans rapporter baserade sig på hans egna erfarenheter som lärare, 

enkätundersökningar, Lundqvist beskriver det som en fallbeskrivning som har formen ”så 

gjorde vi”. I denna rapport dokumenterades enligt Lundqvist en instrumentell effekt utav ökad 

läsning hos ungdomar. De stavar bättre och uttrycker sig bättre (Lundqvist, 1984, s.16 -17). Vi 

kan i kursplanen för svenska A under rubriken ”Mål som eleverna skall ha uppnått efter 

avslutad kurs” hitta ett exempel på vad som förväntas att elever skall lära sig i ämnet svenska 

med hjälp av texter: 

 

Eleven skall kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk 

och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat och 

skrivet språk” (Kursplan förSV1201 – Svenska A, Inrättad 2000-07 

SKOLF:2000:2) 

 

För att klara av den punkten krävs det med ganska hög sannolikhet att man är väl förtrogen 

med det skrivna språket. Läsning av texter behöver inte innebära skönlitterära texter, det finns 

en hel rad olika sorters textformer. Men man kan göra reflektionen att talspråk ibland kan 

användas i just skönlitteratur för att skapa en personlig stil, som exempelvis i ”Ett öga rött” 

(2003) av Jonas Hassen Khemiri, som i princip enbart är byggd på talspråk och slang. Oftast är 
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språket uppbyggt på ett korrekt sätt i skönlitterära verk, även om man här skulle kunna säga att 

en faktatext är mer tillförlitlig rent språkligt. 

Att genom skönlitteratur bli bekant med ord och meningar som man kanske inte skulle 

komma i kontakt med annars kan antas göra att individen stärks i sitt tal och uttryck. Lärare 6 

skriver följande om vad denne vill att skönlitteraturen skall uppfylla för syfte angående elevers 

läs – och skriftkompetens: 

 Träna på att läsa för att öka ordförrådet, läskunnighet för att klara av det fortsatta livet 

(bilaga6).  

Enligt kursplanen i ämnet svenska för grundskolan är en grundtanke med litteraturen att den 

skall stärka den egna individen såväl personligt som i tal och skrift. Detta ser vi i följande 

utdrag från kursplanen, under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen: 

 

Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga 

identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas 

förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera 

andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift.  

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Som vi ser i utdraget från kursplanen i ämnet svenska ovan så anses litteratur kunna påverka 

elevers identitet och ge dem en bredare förståelse för andras tal - och skriftspråk. När de läser 

skönlitteratur kan de få språkinfluenser och kan bli inspirerade i sitt eget tal – och skriftspråk. 

Vad som specifikt menas med ordet identitet framgår inte i detta utdrag. Men man skulle kunna 

dra en parallell till det jag skrev inledningsvis om renässansmänniskan, om vi ser på det som 

konkret så uttrycks det att svensk ämnet har som syfte att främja elevens förmåga att tala och 

skriva väl samt att respektera hur andra människor uttrycker sig i tal och skrift. Detta skulle 

närmast kunna kallas egenvärden då det kan ses som en form av bildning att inneha dessa 

egenskaper. 

Som framgått av exemplet ovan motiveras skönlitterär läsning genom att den skulle 

kunna anses ge ett bättre tal och skriftspråk samt en medvetenhet om hur språket är uppbyggt, 

vilka är bidragande faktorer för språkutvecklingen. Dessa verktyg kan antas vara nödvändiga att 

ha även i andra skolämnen och i det framtida livet oavsett om det gäller att kunna fråga om 

vägen, skriva en avhandling eller att veta hur man skall uttrycka sig på sin arbetsplats. 

Lärare 6 som deltog i den enkätundersökning jag genomförde skrev att denne ville att eleverna 

skulle läsa skönlitteratur för att få exempel till det egna skrivandet i undervisningen. Att utifrån 
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den lästa litteraturen själv hämta upp influenser och bli inspirerad till att skriva egna alster är 

inte en helt orimlig tanke. Skönlitteratur skulle som lärare 6 skriver kunna ge eleverna exempel 

till eget skapande. I följande utdrag ur kursplanen för ämnet svenska kan vi läsa detta: 

 

– eleven stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter 

meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i kulturutbudet, 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Det verkar som ett generellt antagande är att elever blir bättre på att skriva ju mer skönlitteratur 

de läser. Lärare 7 (bilaga 7) svarade i enkätundersökningen att denne ville att eleverna skall 

läsa för att utveckla sitt skriftspråk och för att öka ordförrådet (bilaga 7). Det verkar inte helt 

otroligt att förmoda att ordförrådet blir större när du får mycket influenser ifrån böckernas 

värld. Även medvetenheten om meningsuppbyggnad skulle kunna bli bättre. Men att läsningen 

i sig skulle göra någon skickligare på att författa texter kan inte på något sätt sägas vara 

självklart.  

Stensson (2006) skriver: ”Forskning visar att skolresultat står i proportion till hur mycket 

barn läser” (Stensson, 2006, s.17). Detta är ett påstående som mycket väl kan stämma men det 

finns även forskning som pekar på det motsatta. En undersökning har visat att läsning och 

skrivkompetens inte nödvändigtvis måste höra samman, i en rapport angående läsundervisning 

i Sverige står följande: 

 

 Av den nationella utvärderingen av svenska och svenska som 

andraspråk i årskurs 9 (Skolverket 2003 s. 10) framgår att 

grundskolans elever i årskurs 9 betraktar svenskämnet som nyttigt, 

intressant och roligt. En majoritet av flickorna menar att de förstår 

andra människor bättre och utvecklar sina tankar genom att läsa och 

skriva, medan ungefär hälften av pojkarna uppger att de bara läser 

och skriver om de måste göra det. Den nationella utvärderingen fann 

också att elevernas läsförmåga var sämre år 2003 än under åren 1992 

och 1995 och att pojkarnas läsförmåga hade försämrats mest. En 

jämförelse av kvaliteten på elevuppsatser mellan år 1992 och 2003 

visade däremot inte några statistiskt säkerställda skillnader. 

(Vad händer med läsningen? En kunskapsöversikt om 

läsundervisningen i Sverige 1995−2007, rapport 304 2007, s.98) 
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Den här jämförelsen mellan läsförmåga och skriftkompetens går stick i stäv med det 

teoretikerna i den litteratur som redovisats hittills har antagit. Vad kan det finnas för 

förklaringar till detta resultat? Har lärare till dessa elever som har låg läsförmåga istället för att 

läsa litteratur med sina elever drillat dem i skriftkonstens alla sköna regler? Det finns ingenting 

som säger att tonvikten på svensklektioner runt om i landet ligger på samma saker, då 

kursplanerna som jag har visat på tidigare inte ger exakta direktiv på hur lektioner skall 

genomföras. 

 

Skönlitteraturens estetiska värden 

Ett antagande man kan göra är att det skulle kunna finnas en risk att läsning i skolan snarare 

blir efferent än estetisk om lärare arbetar för mycket utifrån kursplanernas målstyrning; 

kursplanen ger alltså regler som snarare för bort från litteraturen som litteratur än in i den. 

Detta gör att skönlitteraturens egenvärde blir förminskat eller i princip osynliggjort. Enligt 

Lena Kåreland (2009) studeras skönlitteratur i skolan idag främst för att uppnå målen i 

kursplanerna och inte som det som det faktiskt är, en konstprodukt i en historisk kontext 

(Kåreland 2009, s.68). Hur man skall gå tillväga för att lyfta fram denna fråga i skolan är dock 

inte helt enkelt. Kåreland skriver vidare att skönlitteraturen heller inte studeras i kognitivt syfte 

(Kåreland 2009, s.68). Detta vill jag dock ifrågasätta, om vi ser till kursplanerna så framhålls 

det på flertalet ställen att skönlitteraturen på olika sätt skall påverka elevernas inställning samt 

påverka dem i sina handlingar, vilket skulle kunna sägas att det blir kognitiva syften. Det 

kognitiva syftet kan anses ge eleverna ett egenvärde, men är inte egenvärdet i detta fall på sätt 

och vis instrumentellt? Eleverna blir genom de kognitiva syftena påverkade i en riktning som 

undervisningen styr, de anses få kunskaper och värderingar som läroplaner och kursplaner 

anger att eleverna skall få. Exempel på hur detta syns i kursplanerna kommer jag att visa nedan.  

Skönlitteraturen och värdegrunden 

Kursplanerna i svenska tar mer än något annat ämne upp värdegrundsfrågorna i läroplanen och 

kopplar ofta dessa frågor till skönlitteratur. Magnus Persson (2007) skriver om skönlitteraturens 

roll kring skolans uppgift att lära ut läroplanens värdegrund på följande sätt:  

 

Skolan har som bekant ett dubbelt uppdrag: ett kunskapsuppdrag och 

ett demokratiuppdrag. Istället för att se dessa som två separata 

projekt bör de tänkas samman, till exempel i litteraturundervisningen 

(Persson 2007, s.3). 
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Magnus Persson (2007) tycks anse att litteraturundervisningen kan fungera som ett stöd för att 

demokratiuppdraget och kunskapsuppdraget skall kunna verka som en enhet. Är detta en rimlig 

tanke? Om vi gör en återkoppling till det jag skrivit tidigare kan vi på flertalet ställen se hur 

tanken att användandet av skönlitteratur i skolan skall ge elever bestående kunskaper i flera 

områden återkommer. Det rör sig om allt ifrån ökat ordförråd till att lära sig grammatisk 

uppbyggnad i språket och kunskap om samhället och världen. Att Persson då anser att skolan 

bör svetsa samman de två uppdragen med hjälp av litteratur ligger helt i linje med denna 

instrumentella tanke. I läroplanen står det följande om värdegrundsarbetet som skall sätta sin 

prägel på skolväsendet: 

 

Värdegrund handlar ytterst om relationer mellan människor och om 

hur vi behandlar varandra som barn, unga och vuxna. Värdegrunden 

som ett begrepp infördes under 1990-talet. I de nya läroplanerna är 

värdegrund centralt och ska genomsyra all verksamhet i förskolan 

och i skolan. De värden som lyfts fram och som skolan ska gestalta 

och förmedla är: "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta. 

(http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/4873)  

 

Kåreland (2009) kopplar samman värdegrundstanken med personlighetsutveckling. Hon 

anser att läsning av skönlitteratur kan vara positivt för elever på många områden både i 

skolbänken och utanför. Hon skriver att ett bärande argument som har använts genom tiderna 

för att understryka vikten av skönlitteraturläsning i svenskämnet är att skönlitteraturen anses 

vara personlighetsutvecklande (Kåreland 2009, s.68). Kåreland (2009) anser att människor som 

läser skönlitteratur blir mer vidsynta och har ett öppnare förhållningsätt mot det som är nytt 

(Kåreland 2009, s.69). Att det skulle vara så att skönlitteratur har förmågan att verkligen stärka 

en individ i grunden och ändra dennes inställning till sin omvärld är dock enligt mig svårt att ge 

ett entydigt svar på.  

Flertalet av de lärare som har deltagit i den enkätundersökning jag har genomfört har på 

olika sätt angett hur de vill att skönlitteratur skall hjälpa deras elever att få kunskap om andra 

människors liv samt kunna diskutera kring samhällsfrågor och etiska problem. Lärare 7 skriver: 

http://www.skolverket.se/sb/d/830/a/4873
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 Litteratur använder jag med syftet att eleverna skall vidga sin 

världsbild, diskutera och reflektera över 

samhällsfrågor/etik/personlig utveckling och så vidare (bilaga 7). 

 

Liksom Kåreland länkar denna lärare samman värdegrunden och tanken om 

personlighetsutveckling. Det senare spelar stor roll för den amerikanske filosofen Martha C 

Nussbaum. Hon menar att litteratur har potential att utveckla människors narrativa fantasi och 

kritiskt granska våra egna och andras bevekelsegrunder för våra föreställningar; Om 

Nassbaums synpunkt, se t.es Lena Kåreland (Kåreland, 2009, s.69). Stensson (2006) har åsikter 

som kan återkopplas till det Nussbaum åsyftar, hon(2006) skriver: 

 

 Om unga inte lär sig att läsa på ett djupare sätt- tolka och reflektera 

över det lästa – har de heller ingen möjlighet att kritiskt granska sin 

omvärld, påverka och försöka ändra den. Då är det inte mycket 

bevänt med vår demokrati. Den skönlitterära läsningen utvecklar 

föreställningsförmåga och hjälper oss att förstå världen utifrån olika 

perspektiv. (Stensson 2006, s.7) 

 

 Stensson anser att skönlitteratur har möjlighet att utveckla elevers insikt i omvärldsfrågor samt 

ge dem en annan förståelse för och uppfattning om andra människors liv. Att kunna reflektera 

över andra människors livsvillkor och få en ökad förståelse för andra kulturer är återkommande 

begrepp som tas upp i kursplanerna för svenska, följande står under rubriken ämnets roll och 

syfte i utbildningen: 

 

Språket speglar också den mångfald av kulturer som berikar och 

formar samhället. Skönlitteratur, film och teater bär en del av 

kulturarvet och förmedlar kunskaper och värderingar. Skolans 

uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande 

och med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta 

olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Svenskämnet syftar 

till att stärka elevernas identitet och förståelse för människor med 

olika kulturell bakgrund. 

 (Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 
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Med andra ord så är tanken enligt kursplanen att skolan skall hjälpa elever till insikt om hur 

man behandlar andra människor samt bidraga till att de får en förståelse för människors 

olikheter. Även om vi omöjligt kan veta om skönlitteratur gör en person mer empatisk och 

öppen så kan vi ändå se att tanken är att svenskämnet med hjälp av bland annat skönlitteratur 

skall så göra.  

Björn Wrangsjö skriver i sin bok Tampas med tonåringar (1995, 2004) att självständighet är 

något som utvecklas i samspel med andra människor. Wrangsjö skriver att det i tonåren finns 

en fas då man går mot en ny sorts självständighet. Man utvecklas och börjar hitta sig själv, vi 

skapar nya värderingar och får en ny syn på olika sorters relationer i vår närhet. Vår syn på oss 

själva bygger enligt Wrangsjö på hur vi tror att andra människor ser oss. Wrangsjö anser att det 

finns tre vägar mot självständighet. Den första handlar om de känslomässiga relationer vi har 

med andra människor runt oss. Den andra punkten rör förmågan att fatta egna beslut och 

slutföra det vi har påbörjat. Den tredje punkten avser förmågan att skapa självständiga 

värderingar så som etiska, ideologiska och andliga avseenden (Wrangsjö 1995,2004 s.27). Man 

kan i kursplanen se exempel på hur texter av olika slag, jag förutsätter att då även skönlitteratur 

avses, skall hjälpa ungdomar mot självständigt och kritsikt tänkande. Följande utdrag står under 

mål att uppnå i kursplanen för ämnet svenska:  

 

Eleven skall genom olika texter och medier blir förtrogen med 

grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men 

också medveten om destruktiva krafter att reagera emot. 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Det står att eleven skall bli ”förtrogen med grundläggande demokratiska, humanistiska och 

etiska värden”, innebär detta att eleverna skall få detta applicerat på sig tills de tar till sig dessa 

värderingar så som det vore deras egna? Och blir det då verkligen elevernas egna åsikter? I det 

utdrag från kursplanen som jag citerade ovan är en mening formulerad som att det är skolans 

uppgift att låta olika upplevelser, åsikter och värderingar mötas. Det skulle kunna sägas gå i 

klinch med vad som uttrycks i den gemensamma värdegrunden i läroplanen. I den 

gemensamma läroplanen framgår det snarare att alla bör ha ungefär samma åsikter och 

värderingar men att alla skall respekteras oavsett olikheter. 

Böcker kan anses ha den inverkan på människor att vår syn på oss själva kan bli förändrad. 

Vi som läsare kan bli medvetna om oss själva som individer eller så öppnas våra ögon för nya 
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sätt att reflektera kring tillvaron och livet. Magnus Persson (2007)skriver: ”[S]varen på frågan 

varför man skall läsa litteratur är ingalunda självklara eller oföränderliga. Ett av 

svaren har till exempel varit att litteraturläsning är moraliskt uppbygglig” (Persson 2007, s.1). 

Att få en moralisk insikt av att läsa skönlitteratur menar man kan förändra vår väg mot 

självständighet. Idén att skönlitteratur även förväntas ge skolungdomar denna insikt finner vi 

belägg för i följande utdrag ur kursplanen under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad: 

 

Skönlitteraturen, filmen och teatern öppnar nya världar och 

förmedlar erfarenheter och upplevelser av spänning, humor, tragik 

och glädje. Skönlitteratur, film och teater hjälper människan att 

förstå sig själv och världen och bidrar till att forma identiteten. 

Skönlitteratur, film och teater ger möjligheter till empati och 

förståelse för andra och för det som är annorlunda och för 

omprövning av värderingar och attityder. Därigenom kan motbilder 

formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa könsroller och 

odemokratiska förhållanden. När ungdomar möter skönlitteratur, 

film och teater innebär det också möjligheter för dem att tillägna sig 

litterära mönster och förebilder. 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Molloy (2003) anser att skönlitteratur kan upplysa oss om vår omvärld och ge 

oss insikt i andra människors tankevärld och även öppna dörrar så att vi får insyn 

i andra kulturer och andra sätt att leva. Hon skriver: 

 

[H]orisonter kan vidgas, fantasin kan uppövas och 

inlevelseförmågan kan öka om man läser, skriver och talar om texter 

av olika slag.[…] en möjlig väg till tolerans för andra människors 

livsvillkor och tänkesätt skulle kunna öppnas för läsare i olika åldrar 

genom mötet med skönlitteratur i skolan (Molloy 2003, s.318).  

 

Att detta tankesätt även kan praktiseras i undervisning ser vi i några av de punkter lärare 6 har 

skrivit angående vad dennes tanke är att skönlitteraturen skall uppfylla: 

 Eleven skall få ta del av andras människoöden. 

 Träna på förmågan att leva sig in i andra människors liv. Träna empati. 
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 Ta del av olika kulturer. 

Man kan även finna stöd för detta i kursplanen för ämnet svenska i två följande utdrag: 

 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven i 

dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar 

över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse för 

människor med andra levnadsförhållanden och från andra kulturer. 

(Kursplan förSV1201 – Svenska A, Inrättad 2000-07 SKOLF:2000:2) 

Samt: 

– Ämnet skall sträva efter att eleven får möjlighet att förstå kulturell 

mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider 

och i skilda former från Sverige, Norden och andra delar av världen. 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

De ovanstående utdragen kan sägas förmedla att skönlitteratur enligt kursplanen kan visa på 

hur världen och samhället har utvecklats och hur vardagsproblemen inom vissa områden är de 

samma nu som då. Skönlitteraturen anses även kunna förmedla hur olika livsvillkor människor 

har, både genom tid och kulturellt men även i världen. Det finns dock en problematik i 

formuleringen i ovanstående citat: Innebär fördjupad förståelse av andra kulturer med andra 

värderingar också accepterande av dessa? Kursplanen klargör inte vad ”förståelse” egentligen 

skall innebära. Enligt Kåreland (2009) kan elever som utåt visar tolerans och förståelse dölja 

vad de egentligen känner. De kan ogilla eller skrämmas av främmande kulturyttringar men de 

verbaliserar inte sitt ogillande då de vet att det inte är norm i skolan att vara kritiskt inställd mot 

främmande kulturer (Kåreland, 2009, s.73). Enligt Kåreland kan dessa undertryckta 

föreställningar längre fram brisera och få större konsekvenser än det hade fått om de hade vågat 

uttrycka sin rädsla tidigare.(Kåreland, 2009, s.73). 

 

Kan vi veta om skönlitteratur gör elever till bättre och mer förstående människor?  

Och vad är då en bättre människa? Bättre enligt vem? Och bättre än vad/vem?  

Enligt Stensson (2006) ger skönlitteratur sin läsare ökad förståelse för andra människor samt 

ger en möjlighet till reflektion av sig själv och sina egna handlingar och dess konsekvenser 

(Stensson 2006, s.8). Hur Stensson kan fastslå detta som ett faktum är svårbegripligt då det, 

som jag har påpekat tidigare, är omöjligt att mäta huruvida någon har fått en ökad empati eller 

inte. Det finns heller ingen direkt metod som kan konstatera hur någon reflekterar över sig själv 
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och sina egna handlingar. Det ger ett metodologiskt problem att göra en sådan undersökning, då 

svaren från de tillfrågade inte kan anses tillförlitliga eller ge hela sanningen. Teoretiker som 

skriver om skönlitteratur i skolan vill ändock ofta hänvisa till att skönlitteratur gör sina läsare 

till mer förstående människor som ett faktum snarare än en tes. Angående detta skriver Magnus 

Persson (2007): 

 

Troligen beror det just på att man tänker sig att litteraturen i sig är 

god och att man genom att läsa den blir en god människa. Men några 

sådana garantier finns inte. Det räcker att påminna om de nazistiska 

bödlarna som efter en hård dags arbete kopplade av med att lyssna 

på Beethoven och läsa Rilke när de kom hem (Persson 2007, s.3). 

 

Detta skulle kunna tyckas vara det yttersta beviset för att skönlitteratur inte automatiskt gör 

dig till en god rättfärdig människa. Något som skönlitteratur dock kan göra är att öppna upp 

till debatt kring flertalet ämnen. Debatter leder ofta till att inställningar och fastslagna åsikter 

kan ifrågasättas och möjligtvis även i vissa fall rubbas en aning. Louise M Rosenblatt anser 

att: 

 

 Det är praktiskt taget omöjligt att på ett levande sätt behandla någon 

roman eller pjäs eller något litterärt verk överhuvudtaget, utan att ta 

upp etiska problem (citerat efter Molloy, 2003, s.51).  

 

Lärare 4 menar att skönlitteratur skall öppna upp för diskussioner. Denne har angett analys, 

tänkande och diskussionsglädje som syften som skönlitteratur kan uppfylla. 

Att elever skall få möjlighet att diskutera och analysera kring det de har läst finner vi stöd för 

i de följande utdragen ur kursplanen: 

 

Arbetet med språket och litteraturen skapar möjligheter att tillgodose 

elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker. Det ger 

gemensamma upplevelser att reflektera över och tala om. Det ger 

kunskaper om det svenska språket, om olika kulturarv och om vår 

omvärld. 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 
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Samt: 

Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet 

med språk, litteratur och bildmedier kan bidra till mognad och personlig 

utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna 

möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva 

och diskutera texter som både väcker lust och utmanar åsikter. 

(Kursplan för SV1201 – Svenska A, Inrättad 2000-07 

SKOLF:2000:2) 

 

Detta tolkar jag som att det är lärarens arbete att i skolan framföra texter på ett levande sätt 

genom att med sina elever ta upp etiska problem och andra diskussionspunkter i texterna.  

En annan viktig aspekt vi bör ha i åtanke är att det är skillnad på skönlitteratur och 

skönlitteratur, vi får naturligtvis inte tro att all skönlitteratur är likformig och följer samma 

konventioner och har samma budskap. Vilket kan anses som en självklar tanke. 

Avslutningsvis låter jag Persson (2007)sammanfatta vad skönlitteratur kan anses ge för 

lärdomar till sina läsare och varför ungdomar därför bör läsa: 

 

[L] itteraturens förunderliga förmåga att tillfredsställa de mest 

olikartade behov. Litteraturen kan roa och oroa. Den kan trösta och 

utmana. Den kan underhålla och ge kunskap. Den kan lära oss se på 

verkligheten med nya ögon eller erbjuda verklighetsflykt.  

(Persson 2007, s.1).  

 

Hittills har ett antal aspekter på varför skönlitteratur bör vara ett naturligt inslag i 

skolundervisningen blivit presenterade, och som vi sett dominerar den instrumentella 

synpunkten.  Nästa steg är att presentera hur skönlitteratur kan användas inom skolväsendet 

utifrån kursplanens redogörelser på varför. I kursplanerna står, vilket jag har skrivit under 

rubriken ”kursplanerna i svenska”, även vilka mål som skall uppfyllas. Det är främst efter dessa 

kriterier som lärare måste anpassa sig när denne planerar hur skönlitteraturen skall användas i 

undervisningen. Varför skönlitteratur skall läsas i skolan och hur den kan läsas hör tätt ihop då 

de är sammanlänkade av kursplanerna i svenska. 
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Hur kan skönlitteratur används i skolan? 

 

Lärarens egen inställning till skönlitteraturen  

Britta Stensson (2006) anser att alla människor har olika förutsättningar för sin inställning till 

skönlitteratur och läsning. Väldigt ofta så är det sociokulturellt förknippat. Hon menar att 

vuxna som finner att de inte kan läsa och känner sig oförmögna att hantera texter på ett djupare 

plan inte heller tycker att det är naturligt att läsa för sina egna barn. Detta kan enligt Stensson 

påverka dessa barn att i sin tur få en negativ inställning till läsning när de blir äldre (Stensson 

2006, s.12-13). Lärare 1 (bilaga 1) skriver följande om föräldrarnas roll i elevers läsning: ” Det 

är viktigt att skapa rutiner i läsningen i klassen och se till att elever och föräldrar förstår hur 

viktigt det är med läsningen”. Lärare 1 anser att det är viktigt att föräldrar är införstådda i 

vikten av elevernas läsning. 

Brodow (2005) menar att föräldrar är dem man har den primära socialisationen med, men att 

litteratur kan fungera som en sekundär socialisation (Brodow 2005, s.59). Även lärare är 

personer som man har någon form av socialisation med och dessa kan fungera som katalysator 

in till litteraturens värld. Beträffande lärarens roll i ungdomars socialisation med skönlitteratur 

skriver Brodow (2005): 

 

 En lärare som själv lyser av läsglädje och dessutom visar intresse 

för och uppskattning av sina elever är givetvis den bästa 

socialisationsfaktorn när det gäller att skapa intresse för 

litteraturläsning och erövra ett nödvändigt begreppsförråd (s.59).  

 

Brodow (2005) menar att läraren måste sitta på kunskaper som denne verkligen vill förmedla 

till sina elever. Skall lärare få elever att läsa ”svårare” texter, är det viktigt att lärare verkligen 

visar att de tycker att just denna text har något att säga, något som rör eleverna på ett eller annat 

sätt (Brodow 2005, s.57). 

Lärarens eget intresse för skönlitteratur anses således vara en viktig aspekt när elever skall 

presenteras för skönlitteratur. Lundqvist (1984) anser att läsningen som förs med en klass alltid 

skall vara aktuell för läraren, kunskapen kring den valda litteraturen kan inte ligga för långt 

tillbaka i tiden. För att diskussionen kring boken skall ge ett fruktbart resultat måste läraren 

vara ytterst väl förtrogen med den, detta är enligt Lundqvist helt avgörande (Lundqvist 1984, 

s.36).  
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En vanlig förekommande uppfattning bland teoretikerna inom ämnet skönlitteratur i skolan 

tycks vara att lärare bör ha respekt för sina elevers kunskaper och åsikter, vilket kan tyckas 

självklart. Angående detta skriver Gunilla Molloy(2003): ” [L]ärare måste handskas med 

elevers uppfattningar lika respektfullt som vi lyssnar på kollegors eller kritikers uppfattningar” 

(Molloy 2003, s.51). Hon menar vidare att tonåringar har en vilja att lära sig om livet, samhället 

de lever i och framtiden när de läser skönlitteratur (Molloy 2003, s.51). Molloy har en 

infallsvinkel på hur lärare skulle kunna låta elever vara mer delaktiga vid användandet av 

skönlitteratur i skolan. Om detta skriver hon i sin doktorsavhandling som heter En studie om 

läsning av skönlitteratur på högstadiet. Följande citat är väldigt talande för hennes tankar om 

användandet av skönlitteratur i skolan:  

 

I mötet med läraren, litteraturen och eleven skulle såväl vuxna som 

tonåringar kunna vara aktivt medskapande genom att skriva och läsa 

om sina liv och andras. En möjlig väg till tolerans för andra 

människors livsvillkor och tänkesätt skulle kunna öppnas för läsare i 

olika åldrar genom mötet med skönlitteratur i skolan (Molloy, 2002 

s.330). 

 

Molloy verkar anse att skönlitteratur inte alltid används på rätt sätt i skolan, enligt henne finns 

det nya stigar att trampa när man som lärare låter elever möta nya texter. Om elever känner att 

läraren gör dem delaktiga i den litteratur som väljs och även själva får skapa texter som de kan 

relatera till är en rimlig tanke att elevernas medvetanden kan öppnas och de kan få en positiv 

inställning till skönlitteratur. 

Lärarens uppdrag kan anses vara större än att enbart ge eleverna kunskaper rent teoretiskt. 

Lärarens uppdrag skulle även kunna sägas vara att få ut omvärldsmedvetna människor i 

samhället. Hur kausaliteten mellan denna fråga och skönlitteratur har ansetts fungera har jag 

tidigare angett under rubriken ”skönlitteraturen och värdegrunden”. 

 

Planeringen kring skönlitteraturen i undervisningen 

Enligt Molloy (2003) bör en lärare alltid göra didaktiska val när denne planerar vilken 

skönlitteratur som skall läsas i en klass. De didaktiska valen görs genom att läraren ställer sig 

de didaktiska frågorna: Vad? (innehållet), hur? (förmedlingen) och varför? (motivet). Molloy 

anser att valet av ”vad” är enkelt, i kursplanen står det att skönlitteraturen bär på en del av vårt 

kulturella arv och därför bör den frågan enligt henne vara problemfri. Svaret är enligt Molloy 
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skönlitteratur och så kallade kulturarvstexter (Molloy 2003, s.31). De andra frågorna kan dock 

inte anses lika oproblematiska att svara på. Det är här som läraren måste rådfråga sig själv och 

kursplanen. Kursplanen kan svara på ”varför” men inte ”hur” kunskapen skall förmedlas och 

läras in. 

Kåreland (2009) har gjort en enkätundersökning bland lärare där en viss brist på 

förnyelsekraft i den tillfrågade lärargruppen enligt henne kunnat konstateras. Det Kåreland 

troligtvis avser med detta påstående är att somliga lärare inte tar egna initiativ till att förändra 

och förnya svenskämnet utan använder sig utav samma lektionsupplägg som de alltid gjort. 

Kåreland anser att så kallad ”high literacy” bör användas alltmer i svenskundervisningen. Hon 

skriver följande om vad ”high literacy” i undervisningen innebär:  

[E]n undervisning som sätter innehållet i centrum men som 

kontinuerligt kompletterar den innehållsbaserade undervisningen 

med såväl formell träning av avkodning och läsförståelse som 

utvecklande av lässtrategier i mötet med skilda texttyper (Kåreland 

2009 s.61). 

Ett sådant arbetssätt kan anses eftersträvansvärt men kräver med hög sannolikhet mycket av 

läraren. Men de lärare som är villiga att förändra sitt arbetssätt har med hög sannolikhet mycket 

att vinna i förlängningen. Vilket troligtvis är precis vad Kåreland (2009 s.61) vill framhålla. 

 

Fri läsning 

Stensson (2006) finner det troligt att många elever i skolan aldrig lyckas ta sig in i böckernas 

föreställningsvärld. Det är dessa elever som lärare enligt henne måste hjälpa till att fånga upp 

(Stensson 2006, s.16), hur man går tillväga för att fånga upp så kallade ”svaga läsare” är inte en 

fråga som enbart har ett svar, det är snarare en fråga som har tusentals svar och de lärda har 

troligtvis tvistat kring detta ämne från alla tänkbara vinklar. En metod som lärare tenderar att 

använda för att få sina elever mer intresserade av skönlitteratur är ”fri läsning”.  

Fri läsning omnämns redan så långt tillbaka som i Lgr 69, s.132. Tanken med fri läsning var 

då att eleverna skulle få möjlighet att upptäcka glädjen med läsning. Det skulle göra att 

eleverna med tiden skulle upptäcka den goda litteraturen och välja den framför seriealbum och 

medioker litteratur (Persson, 2002, s.37-38). Idag står följande i kursplanen för svenska 

angående svenskämnets roll i utvecklandet av elevers läslust under rubriken måla att sträva 

mot: 
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– eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur 

samt gärna läser på egen hand och av eget intresse. 

     (Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Ulla Lundqvist (1984) skriver följande angående fri läsning: ” Att undervisa i litteratur är inte 

bara att få eleverna att läsa, utan även att på olika sätt följa upp deras läsning” (s.11). Lundqvist 

anser att fri läsning används för läsningens skull, vilket enligt henne kan kallas slöseri med tid 

och resurser när man med enkla medel kan få ut så mycket mer av den skönlitterära läsningen 

(Lundqvist 1984, s.11). Hon anser att det är förkastligt att använda fri läsning som enda metod 

då det enligt henne inte är en metod utan snarare en brist på metod(Lundqvist 1984, s.11). Hon 

anser att fri läsning ofta innebär läsning utan uppföljning och att det gör att skönlitteraturen får 

en stämpel som oviktig (Lundqvist, 1984, s.12) och böckernas budskap och innehåll går 

förlorat.  

En hypotes är att sådant som känns tråkigt eller inte tilltalar oss per automatik blir bortsållat 

och placerat i kö för att prioritera andra saker. Detta kan tolkas som att Lundqvist anser att en 

möjlig risk med att enbart använda sig av fri läsning i sin undervisning skulle kunna vara att 

man inte utmanar eleverna och skönlitteraturens möjligheter till att vidga deras vyer. 

Molloy (2008) skriver att det är svårt för lärare att ha gemensamma litteratursamtal och 

liknande gemensam uppföljning på texten när eleverna inte läser samma böcker eller har ett 

bestämt tema (Molloy 2008, s.19). Om elever alltid får välja böcker själva, är en hypotes att 

vissa elever alltid återgår till samma sorts böcker med samma språkuppbyggnad och genre som 

de brukar läsa istället för att våga prova något nytt. Stensson (2006) skriver om den kämpande 

eleven, hon avser då elever som har svårigheter att läsa och tolka texters innehåll. Den 

kämpande eleven är en sådan elev som gärna läser samma sorts böcker om och om igen, om 

den överhuvudtaget läser. Stensson anser att fri läsning är väldigt jobbigt för den kämpande 

eleven, enligt henne så går mycket tid åt till att välja bok, kolla ut genom fönstret och syssla 

med annat istället för att läsa. Detta gör att den kämpande eleven blir en läsundvikare som 

sällan eller aldrig får någonting läst under timmarna med fri läsning (Stenson 2006, s.16).  

Brodow (2005) anser att lärare måste göra läsningen till något roligt som får en fortsättning, 

annars är det helt naturligt att vissa läsovana elever väljer bort läsningen. Molloy (2008) anser 

att göra läsningen rolig och intressant inte innebär att läraren skall låta sina elever läsa utan att 

tänka och reflektera. En lärare som låter sina elever läsa enbart för läsningens skull gör enligt 

Molloy sina elever och sig själv en björntjänst, då det varken följer någon kursplan eller hjälper 

eleverna mot något mål eller syfte (Molloy 2008, s.70). 
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Men varför använder svensklärare fortfarande fri läsning när det på ovanstående teoretiker 

verkar som att det snarare förstör läsningens kapacitet än ger något positivt? En av frågorna jag 

har med på enkäten som svensklärare har svarat på är; Använder du dig av fri läsning i 

lektionssammanhang? Tycker du dig se en positiv effekt av den fria läsningen? Om ja, vilken? 

om nej, vad är det för negativ effekt? Svaren blev att nästan alla använde sig av fri läsning men 

på olika sätt och av olika anledningar. Jag skall ge några exempel hämtade från praktiserande 

lärare, från enkätundersökningen. De första tre är högstadielärare och resterande är 

gymnasielärare. 

 

Lärare 1 (bilaga1) svarade: 

”Jag använder mig av fri läsning i olika stor utsträckning. Det negativa med fri läsning är för de 

eleverna som tycker att det är svårt att läsa. De måste få en fastare struktur. Hjälp med att hitta 

rätt bok eller få bok på band. Hjälp med att hitta en lugn plats i klassrummet osv”. 

Det märks tydligt att denne lärare har börjat upptäcka brister i användandet av fri läsning i 

klassrummet. Denne lärare skriver även: 

”Jag ser otroligt mycket positivt med läsningen”. 

Då frågan rör just fri läsning så kan jag bara anta att lärare 1 tycker sig se otroligt mycket 

positivt med fri läsning. Men det kan även betydda att denne anser att läsning överlag ger 

mycket till eleverna. 

Lärare 2 (bilaga 2) skriver:  

”Nej. Det har hänt någon gång men oftast inte. Däremot har jag ibland fritt val av bok bland 

några utvalda, (av lärare + bibliotek) inom ett visst tema. Genom att hålla sig till ett visst tema 

kan man fortfarande ha gemensamma diskussioner inom ämnet men ändå se till varje elev får 

en bok som verkligen är på hans/hennes nivå.  

Helt fri läsning tycker jag är bra. All läsning är bra! Dock har jag svårt att motivera helt fri 

läsning när vi genom läsningen kan få ut så mycket mer bara genom några enkla tillägg som ex 

ett tema”. 

Denna lärare ger intrycket av att ha väldigt välplanerade lektioner när det kommer till läsning 

av just skönlitteratur. Denne vill få ut så mycket som möjligt av böckerna tillsammans med sina 

elever.  

Lärare 3(bilaga 3): 

”Använder fri läsning. Det är många som läst mycket i bokslukaråldern men som tar paus med 

läsningen i 6-7:an. De läser för lite…” 

Här syftar lärare 3 troligtvis till elevernas läsning på fritiden och fortsätter: 
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” Extra viktigt med fri läsning på skoltid på grund av detta. Det är det enda många läser” 

Lärare 4 (bilaga 4): 

”Mycket fri läsning, det är givande för elevernas språkförmåga”. 

Lärare 5 (bilaga 5): 

”Ja, jag använder mig av fri läsning. Jag följer vanligtvis upp detta med ett skriftligt prov. Ett 

prov eleverna kan besvara oavsett vilket verk de har läst”. 

Lärare 6 (bilaga 6): 

”Ja det gör jag. Stor variation eftersom det är stor skillnad i läsvana hos elever. Jag försöker få 

tag i litteratur som skall öka läslusten hos eleverna. Mycket positiv effekt av läsning. Vidgar 

elevernas liv!” 

Lärare 6 verkar ändå inte låta eleverna välja böcker helt fritt då denne skriver ”Jag försöker få 

tag i litteratur […]”, troligtvis väljer denna ut ett antal böcker som eleverna sedan fritt fårvälja 

bland. 

Lärare 7 (bilaga 7): 

”Ja, använder endast fri läsning än så länge. Kommer dock låta elever läsa valda noveller. 

Elever läser helst ungdomslitteratur, fantasyböcker och verklighetsbaserad litteratur. Det 

positiva är att elever vill läsa och att de visar detta”. 

Vi kan här se att merparten av lärarna tycker sig se något positivt med fri läsning. Främst 

verkar de använda den fria läsningen för att öka elevernas läslust. Kan det vara så att ungdomar 

behöver få läsa skönlitteratur kravlöst för att öka läslusten eller är det en seglivad myt? 

 

Uppföljning efter att eleverna har läst en skönlitterärtext: 

Uppföljningsuppgifter på läst skönlitteratur kan göras av flera anledningar och på flera olika 

sätt. Oavsett om en hel klass har läst samma bok eller om de har läst utifrån ett tema eller helt 

fritt går det troligtvis alltid att göra gemensamma uppföljningsuppgifter i klassen. I kursplanen 

står följande som kan återkopplas till vikten av att göra uppföljningsuppgifter: 

 

Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till 

företeelser i omvärlden växer. Svenskämnet har i samverkan med 

andra ämnen ett ansvar för att denna kunskapsutveckling sker och att 

eleverna ser en meningsfull helhet i sin utbildning, där den valda 

studieinriktningen är en utgångspunkt. 

(Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 



27 
 

För att eleverna skall få möjlighet att reflektera över det de läser verkar det rimligt att de får 

verktyg som de kan använda samt en struktur som de skall få hjälp att följa. I kursplanen för 

svenska under rubriken mål att sträva mot står följande angående elevernas läsning och arbetet 

kring läsningen: 

– eleven utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva 

texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten 

till dess syfte och karaktär.  

(Kursplan för SV1201 - Svenska A Inrättad 2000-07 SKOLFS: 

2000:2) 

 

För att som lärare följa ovanstående strävansmål och ta reda på huruvida eleverna tolkar 

texterna de läser eller inte bör någon form av uppföljning göras. Jag skall redovisa de exempel 

på uppföljningsuppgifter på läst skönlitteratur jag fick från enkätundersökningen: 

Lärare 1 (bilaga 1) 

 Vi gör recensioner och sätter in i pärmen 

 Vi gör muntliga redovisningar kring böckerna 

 Vi skriver läsloggar. Eleverna får då styrda skriftliga uppgifter som de ska svara på. 

Lärare 2 (bilaga 2) 

 Muntliga framställningar/ diskussioner kring innehållet i små eller stora grupper för att 

få eleverna att delta i samtal, lyssna på andra, uttrycka egna funderingar kring texten. 

 Stilistiska studier av texten i syfte att eleven ska hitta förebilder för sitt eget skrivande. 

Lärare 3 (bilaga 3) 

 Gruppdiskussioner eller i par – helklass. 

 Skriva brev till någon i boken. 

 Skriv artikel till tidning. 

 Skriv en jämförelse mellan några i boken. 

 Skriv en reflektion – hur uppfattar du personerna i boken och det som händer? (Kan 

plocka ut situation eller helhet). 

 Recension. 

 Går att hitta dikter eller kortare texter på samma tema och be dem jämföra texterna (bok 

– novell – dikt). 

Lärare 4 (bilaga 4) 

 Ser film 
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 Bearbetar skriftligt 

 Diskuterar 

 Fria skriftliga uppgifter 

Lärare 5 (bilaga 5) 

”Skriftliga prov på den aktuella romanen. Det finns sedan möjlighet att återvända till något 

berättartekniskt grepp eller något genretypiskt stildrag vid en senare diskussion”. 

Lärare 6 (bilaga 6) 

 Litteratursamtal där vi jämför upplevelser. 

 Bokrecension, bokreflektion. 

 Jämförelse mellan olika tider och kulturer. Till exempel hur ser temat ”kärlek” ut över 

olika tidsepoker och mellan olika kulturer. 

 Jämför bok med filmatisering. 

Lärare 7 (bilaga 7) 

 Eleverna gör skriftliga recensioner.  

 Vi diskuterar i mindre grupper utifrån tema från böcker, exempelvis; 

tonårskärlek/övergivenhet/längtan/framtidsdrömmar/ krig och så vidare. 

 

Flera av lärarna använder sig av samma sorts uppföljningsuppgifter. Exempelvis lärare 1 och 2 

gör båda muntliga framställningar. Uppgiften kan innebära att eleverna får redovisa den bok de 

har läst utifrån givna frågor eller fritt. Uppgiften kan genomföras antingen i grupp eller enskilt. 

Lärarna 1-3-6 och 7 använder alla bokrecensioner som uppföljningsuppgift. På 

nationalencyklopedins hemsida står det följande om ordet recension: ”recensera, avge 

omdöme om (något) i form av en recension ” (http://www.ne.se/sok/recension).  Mitt antagande 

är att lärarna kräver mer av eleverna än att de skall skriva ett omdöme om boken de har läst, 

troligtvis skulle det enbart ge svaren; ”boken var bra” eller ”boken var inte så bra”, vilket 

varken är särskilt konstruktivt eller lärorikt. Det är bara lärare 1 som använder läslogg.  

Molloy (2003) beskriver läsloggens funktion som ett metodiskt redskap som skall fungera 

som en kanal mellan lärare och elev, i den bör främst elevens läs - och skrivutveckling 

diskuteras. Men även andra ämnen kan avhandlas, exempelvis frågor kring undervisningen 

eller frågor kring lästa texter (Molloy 2003, s.16). Alla de tillfrågade lärarna tycks ha någon 

form av boksamtal eller bokdiskussion, antingen med helklass eller i grupper. Även i 

kursplanen för svenska A kan vi se hur samtal kring det upplevda vare sig det rör sig om texter, 
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teater eller någon annan form av konst skall vara en del av svenskämnet, under rubriken ”mål 

att sträva mot” står följande: 

 

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor 

under olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv 

på det nära och vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den 

individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge 

svar på de stora livsfrågorna. 

        (Kursplan för Svenska, inrättad 2000-07 SKOLFS:2000:135) 

 

Enligt Lundqvist (1984) är samtal en mycket god form av uppföljning att göra på läst litteratur. 

Hon anser att boksamtal i grupp är något som ungdomar bör börja träna på i tidig ålder, enligt 

henne är gruppsamtal värdefulla och givande för eleverna hela skoltiden igenom(Lundqvist 

1984, s36). Stensson (2006) skriver att:  

 

Samtalet är en kollektiv process där deltagarna omväxlande intar 

rollen som avsändare och mottagare och där de genom rollbyten får 

dialogen att växa (Stensson 2006, s.129). 

 

 Hon anser att detta ger eleverna möjlighet att pröva sina tankar för att se om de bär - de kan 

därigenom utforska tankarna som de fått av texten och utvecklas tillsammans(Stensson 2006, 

s.130).  

Enligt Brodow (2009) är samtal om den lästa texten positiv för att eleverna får omedelbar 

respons och delar sina textuppfattningar med varandra och får på så sätt andras syn angående 

det lästa (Brodow 2009, s.173). Brodow anser att en negativ följd av litteratursamtal är att de 

lätt kan spåra ur om inte läraren håller eleverna på rätt spår (Brodow 2009, s.175). En kritisk 

fråga som man skulle kunna ställa till Brodow angående att elevers boksamtal kan spåra ur om 

de inte hålls på rätt spår; är det alltid negativt att samtalen ”spårar ur”? Diskussionen eleverna 

för kan behandla ämnen de aldrig skulle ha diskuterat annars, den lästa litteraturen har ju på ett 

eller annat sätt lett dem till den diskussion de hamnar i. Lärare kanske inte alltid måste bryta 

elevers diskussioner så fort de rör sig utanför bokens innehåll? Även om läraren bör hålla 

samtalet inom rimliga gränser, så att det inte utvecklas till samtal om vilken mat som är godast i 

skolkafeterian. 
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Stensson anser att samtalen kring skönlitteraturen i klassrummet måste organiseras för att 

eleverna skall kunna föra det goda samtalet kring en bok (s.130). Men vem bestämmer vad som 

är det ”goda” skönlitterära samtalet?  

De allra flesta av lärarna som deltagit i enkätundersökningen verkar använda sig av skriftlig 

uppföljning på ett eller annat sätt. Brodow (2009) anser att det enskilda skrivandet efter att ha 

läst en bok ger elever möjlighet att i lugn och ro själva formulera sina tankar kring texten. På 

detta sätt kan de själva komma på saker i efterhand som de inte tänkte på när de läste, nya 

reflektioner kan göras och bokens innehåll får en ny mening för läsaren (Brodow 2009, s.173).  

Jag vill belysa det faktum att detta enbart är ett axplock av uppföljningsuppgifter som kan 

genomföras i undervisningen i samband med skönlitterär läsning med en klass. Arbetet i kring 

skönlitteratur i undervisningen tycks i det närmaste vara obegränsad. Jag vill här återkoppla till 

stycket lärarens egen inställning till skönlitteratur. Det är enbart lärarens egen fantasi som 

sätter gränserna för hur man kan nå målen i kursplanens för svenska i undervisningen med 

hjälp av skönlitteratur. 

 

Avslutande reflektion: 

När denna uppsats tog sin början frågade jag mig: Varför skall skönlitteratur läsas med 

ungdomar i skolan? Svaret skulle kunna vara enkelt; för att det motiveras i kursplanerna för 

svenska och kursplanerna är de styrdokument lärare måste hålla sig till. Jag kände att frågan 

skulle kunna utvidgas till; varför står det i kursplanen att elever skall läsa skönlitteratur? Vad är 

tanken att eleverna skall vinna för kunskaper och kompetenser i samverkan med läsningen av 

skönlitteratur? Utifrån denna fråga väcktes ytterligare en; hur läses skönlitteratur i skolan idag?  

Jag har bara skrapat på ytan på dessa mycket komplexa frågor och i min iver att finna svar har 

det främst väckts fler frågor. 

Svaret på varför ungdomar skall läsa skönlitteratur kan med det som jag har hittat från 

tidigare forskare, kursplaner och ett antal praktiserande svensklärare sammanfattas till följande: 

Eleverna anses få ett bättre skriftspråk och större ordförråd, de kan enligt den litteratur jag tagit 

del av bli mer empatiska, de kan utveckla en omvärldsförståelse, de får möjlighet att få egen 

insikt och självkänsla, de kan få möjlighet att diskutera för dem närliggande och relevanta 

frågor. Detta är några av de instrumentella kunskaper som eleverna anses kunna få när de läser 

skönlitteratur i undervisningssyfte. Huruvida elevernas egenvärde stärks samt om 

skönlitteraturens egenvärde uppmärksammats i svenskundervisning är svårt att finna svar på. 



31 
 

I kursplanerna motiveras varför elever bör läsa skönlitteratur. Motiveringarna som där står 

att finna skulle kunna sägas vara i princip uteslutande instrumentella. Som jag har visat i min 

uppsats finns det flertalet motiveringar till att skönlitteratur kan användas som ett verktyg för 

att uppfylla syften och nå mål i kursplanerna. Det som förbises är skönlitteraturens egenvärde. 

Även de pedagogiska kommentatorer jag har presenterat framhåller skönlitteraturens roll i 

skolan som ett redskap för att nå instrumentella kunskaper. Den estetiska aspekten av 

skönlitteratur hamnar i skymundan. Dock så omnämns den. Den enkätundersökning jag 

genomfört återger på ett liknande sätt att synen på skönlitteratur som ett instrument snarare än 

konst i sig även finns bland verksamma svensklärare.  

Ett antagande angående varför skönlitteratur i skolan verkar ses som ett instrument istället 

för konst är att skolans roll i samhället är att utbilda ungdomar. Syften och mål skall uppfyllas 

och det finns inget utrymme för att se på skönlitteratur som konst med ett egenvärde. Jag anser 

att fri läsning skulle kunna sägas vara ett sätt att bejaka skönlitteraturens egenvärde. När 

eleverna läser fritt och kravlöst skall inga instrumentella kunskaper uppfyllas. Läsningen sker 

visserligen enbart för läsningens skull, men skulle man inte kunna säga att just det är att bejaka 

skönlitteraturens egenvärde? 

Det finns få eller inga motiveringar i kursplanerna angående hur skönlitteraturen kan stärka 

elevernas egenvärde, detta beror sannolikt på det faktum att det ses som självklart att elevers 

egenvärde blir stimulerat av undervisningen i sig.  

Hur skönlitteratur kan användas i skolan ser som jag har förstått det mycket olika ut från 

klassrum till klassrum och handlar främst om läraren och dennes planering. Någonting som jag 

har uppmärksammat under den tid jag har skrivit denna uppsats är hur ofta det återkommer till 

just läraren. Läraren verkar vara den som sätter tonen för hur synen på skönlitteratur blir i 

klassrummet, läraren presenterar skönlitteraturen för ungdomarna, läraren är den som planerar 

hur läsningen skall genomföras samt hur uppföljningen på den lästa litteraturen skall utföras. I 

förlängningen skulle man kunna anse att lärare är de som påverkar ungdomars framtida 

inställning till skönlitteratur. Lärare är i slutänden de viktigaste kuggarna i arbetet med 

skönlitteratur i skolan. En fråga som har väckts när jag har genomfört detta arbete är: ”Vad 

upplever eleverna själva att de får ut av att läsa skönlitteratur?” detta vore intressant att forska 

vidare om. 
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Sammanfattning 

Genom kursplanerna i svenska, tidigare forskning angående skönlitteratur i skolan samt en 

enkätundersökning som jag genomfört med ett litet antal svensklärare, har jag sökt att komma 

fram till svar på: På vilket sätt det motiveras i kursplanerna att skönlitteratur skall används i 

skolan samt exempel på hur skönlitteratur kan användas i undervisningen. Första delen av 

uppsatsen behandlar varför skönlitteratur skall användas i skolan och den senare delen 

behandlar hur skönlitteratur kan användas i skolan. 

Enligt kursplaner i svenska och den litteratur jag har läst i ämnet blev svaren på frågan 

varför skönlitteratur bör används i skolan att: skönlitteraturen kan utveckla ungdomars 

ordförråd, skriftkompetens och läsförståelse samt att skönlitteraturen kan kooperera med 

skolans värdegrund.  

Angående ”hur” skönlitteratur kan presenteras för ungdomar i skolan har jag riktat in mig på 

läraren och betydelsen av dennes egen inställning till skönlitteratur samt begreppet ”fri läsning” 

och möjliga konsekvenser kring detta arbetssätt. Därefter tar jag upp hur uppföljning på läst 

skönlitteratur kan genomföras. Detta visar jag på genom exempel från enkätundersökningen 

och ett antal litteraturforskares och litteraturdidaktikers åsikter och tankar kring 

uppföljningsuppgifter.  
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