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I denna studie behandlas ämnet skönlitteratur i svenskundervisning. Studien syftar till att, med 

utgångspunkt i didaktisk forskning, belysa undervisning med skönlitteratur inom ämnet 

svenska i grundskolan. Frågeställningarna är följande:  

 

• Vad säger didaktisk forskning om lärares roll i undervisning med skönlitteratur?  

• Vad har skönlitteratur i undervisning för påverkan på elevers identitetsskapande?  

• Vilka hinder belyser didaktisk forskning i undervisning med skönlitteratur?   

 

Litteraturstudien är baserad på ett tiotal vetenskapliga texter där bland annat antologier, 

doktorsavhandlingar och konferensbidrag har inkluderats, där forskningsresultat har 

sammanställts med studiens syfte som utgångspunkt. Resultatet visar att användning av 

skönlitteratur som medel i undervisning bidrar till elevers identitetsutveckling, dock har lärare 

en betydande roll. Hinder i undervisning med skönlitteratur som presenteras i studien är: 

styrdokument och elevgrupp. Resultatet visar även att tiden inte räcker till för att erbjuda lärare 

kompetensutveckling och utrymme för att, på djupet, kunna arbeta med skönlitteratur.  

___________________________________________________________________________ 
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1. Inledning  
Människan möts dagligen av läsning i alla dess former och sammanhang. Hon läser för nöjes 

skull och för att ta del av information som är viktig för att kunna verka i dagens samhälle. I 

skolan övar människan upp sin förmåga att läsa och ett av skolans uppdrag är att förse elever 

med de verktyg som krävs för att främja deras personliga utveckling, där språket ses som ett av 

de mest betydelsefulla verktygen (Skolverket, 2016b, s. 9). Svenskundervisning ska syfta till 

att elever, genom bland annat läsning av skönlitteratur, stärker sin identitet och ökar sin 

förståelse för andra (Skolverket, 2016b, s. 247). Denna litteraturstudie kommer därför belysa 

skönlitteratur, ett av de medel lärare kan använda sig av i praktiken för att ge elever 

förutsättningar att utveckla läsförmåga och identitet, för att bli fungerande samhällsmedborgare 

(Skolverket, 2017b, s. 38). 

 

Enligt Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), en internationell studie där 

elevers läsförmåga och attityder till läsning undersöks framgår det att svenska elevers resultat 

vad gäller läsning är goda (Skolverket, 2017b), vilket även understryks av de senaste PISA-

resultaten (Skolverket, 2015). Dessvärre är detta presenterat utan några svar på vad de goda 

resultaten beror på, vilket får oss skribenter att reflektera över tidigare erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning1. Vi har erfarit att läsning av skönlitteratur i svenskundervisning 

inte verkar vara självklar för alla lärare utan har använts mer som utfyllnad än som komplement 

till en varierad undervisning. Kan ovissheten kring förbättringarna från PIRLS- och PISA-

resultat grunda sig i att lärare inte ser sin roll som självklar i arbete med skönlitteratur i sin 

svenskundervisning? 

 

Mot denna bakgrund är syftet med litteraturstudien att undersöka vad didaktisk forskning säger 

om undervisning med läsning av skönlitteratur inom ämnet svenska i grundskolan. Intressant 

är att belysa lärares roll i undervisning med skönlitteratur, vad skönlitteraturundervisning har 

för påverkan på elevers identitetsskapande samt möjliga hinder i undervisning med 

skönlitteratur. Vi har undersökt hur läsning av skönlitteratur behandlas i undervisning, med 

fokus på boken i tryckt form. På grund av att studiens omfång varit begränsat har 

forskningsresultat som berör elever med lässvårigheter, genus i förhållande till skönlitteratur 

                                                
1 ”Verksamhetsförlagt utbildning” förkortas hädanefter ”VFU”. 
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samt elever med annat modersmål än svenska uteslutits. Dessa aspekter har även uteslutits då 

fokus endast ska vara på läsning som funktion i klassrummet. 

 

2. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att, utifrån didaktisk forskning, belysa undervisning med 

skönlitteratur inom ämnet svenska i grundskolan.  

 

Frågeställningar 

• Vad säger didaktisk forskning om lärares roll i undervisning med skönlitteratur? 

• Vad har skönlitteratur i undervisning för påverkan på elevers identitetsskapande?  

• Vilka hinder belyser didaktisk forskning i undervisning med skönlitteratur?   
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3. Bakgrund  
I följande avsnitt redogörs för läsning av skönlitteratur (3.1), följt av en presentation av 

grundläggande aspekter kring undervisning med skönlitteratur som medel ur ett lärarperspektiv 

(3.2). Avslutningsvis beskrivs hur skönlitteratur förhåller sig till skolans läroplan (3.3). 

 

3.1 Läsning av skönlitteratur 

Litteraturstudien behandlar ämnet skönlitteratur i undervisning därav följer en kort beskrivning 

av begreppet skönlitteratur samt betydelsen av att läsa skönlitteratur ur ett 

undervisningsperspektiv. Skönlitteratur skrivs ofta med ett konstnärligt syfte (Skönlitteratur, 

u.å) och omfattar bland annat berättelser som avses underhålla läsare eller väcka diskussion 

(Wiktionary, 2017). Skönlitteratur har en stor roll i svenskundervisning och omfattar både 

modern svensk litteratur men även litteratur från andra tider och delar av världen (Skolverket, 

2017a, s. 7). Utmärkande för skönlitterära texter är att en relation mellan läsare och text skapas 

där läsare ges nya ögon att se på sig själv och en text (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 279-

280). Läsning av, och diskussioner kring skönlitteratur kan således ge elever svar på livsfrågor 

om sitt liv och sin omvärld och kan användas som medel för att uppnå syftet att ge elever 

förutsättningar att utveckla den egna identiteten (Skolverket, 2017a, s. 7).  

 

Läsning är en av de mest komplicerade processer som vår hjärna utövar, en aktiv och tolkande 

process där nya insikter, frågor och ny förståelse hela tiden utvecklas (Chambers, 2011, s. 60;  

Løkensgard Hoel, 2001, s. 46). Läsning kan även betraktas som en förutsättning för att 

utvecklas vidare i livet med studier och arbete (Ingemansson, 2016, s. 30). När man talar om 

läsning i skolsammanhang finns en strävan att nå en så kallad djupläsning. Djupläsning krävs 

vid tolkning av skönlitterära texter och nås då elever behärskar olika lässtrategier och läser med 

förståelse för en texts avsedda budskap (Ingemansson, 2016, s. 38). Begreppet djupförståelse 

går hand i hand med termen literacy eller litteracitet2. Då människan tillämpar sin litteracitet 

uppstår en process där hon prövar och omprövar sina tankar kring det som läses, kring sig själv 

och kring omvärlden (Langer, 2005, s. 13).   

 

                                                
2 Litteracitet avser sociala och kulturella aspekter av läsning och skrivning. Litteracitet hos barn 
utvecklas redan innan formell undervisning i sociala sammanhang i mötet med samhällets 
medier, värderingar och attityder (Litteracitet, u.å). 
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För att elever ska utveckla sin läsning och kunna ta del av alla de texter de möter förutsätts 

utvecklandet av läsförmåga. Läsförmåga avser två processer varav den ena berör avkodning 

och den andra läsförståelse, vilka bör stå i relation med varandra för att god läsförmåga ska 

utvecklas (Skolverket, 2016a, s. 19). 

 

3.2 Arbete med skönlitteratur i undervisning 

Följt av en förklaring av begreppen skönlitteratur och läsning presenteras grundläggande 

aspekter kring arbete med skönlitteratur i undervisning ur ett lärarperspektiv. I detta avsnitt 

beskrivs även arbetsmetoden boksamtal.  

 

Den första aspekten är att lärare i ämnet svenska bör vara pålästa och ”läsande-lärare” för att 

elever ska få möjlighet att nå de mål som läsning avser (Ingemansson, 2016, s. 30). Lärare bör 

således behärska varierade texters uppbyggnad samt ha kännedom om hur man behandlar olika 

skönlitterära genrer i undervisning. De bör besitta medvetenhet om att elever behöver tid att 

läsa då det är en förutsättning för att intresse för läsning ska väckas (Ingemansson, 2016, s. 35).   

 

Den andra aspekten lärare bör ta hänsyn till berör deras planering, genomförande och 

matchning mellan text och elev som är av stor vikt för att bidra till elevers utveckling inom 

svenskämnet (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 294). I planering av undervisning krävs det att 

lärare tar hänsyn till val av litteratur (Ingemansson, 2016, s. 176-177). ”Matchning” mellan text 

och elev, vilket innebär att allmänna och litterära repertoaren stämmer överens, är betydelsefull 

för att skönlitteratur ska fylla en funktion i undervisning. Exempelvis spelar den språkliga nivån 

i en text roll för att den inte ska hämma läsprocessen, utan låta innehållet stå i fokus. Elever ska 

möta texter som tar hänsyn till deras litterära mognad där exempelvis ålder, uppväxtort och kön 

är avgörande (Ingemansson, 2016, s. 29).  

 

Den tredje aspekten handlar om att lärare måste ta hänsyn till elevers egna intressen och låta 

dem välja bok på egen hand, då det är en bidragande faktor för ökat engagemang, 

meningsfullhet och motivation (Danelius, 2010, s. 117; Ingemansson, 2016, s. 30). Som lärare 

ingår det att hjälpa elever att bli medvetna om sitt läsande, vilket innebär att få dem att förstå 

vikten av läsning för deras fortsatta utveckling (Liberg, af Geijerstam & W. Folkeryd, 2010, s. 

73). Med hjälp av vuxnas engagemang och kunskap kan elever lättare hitta vägen till 

litteraturens värld (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 277).  
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För att undervisning med skönlitteratur ska vara gynnsam krävs det slutligen att lärare har idéer 

kring hur man på ett kreativt sätt kan gå till väga för att uppnå ett syfte med läsning (Boglind 

& Nordenstam, 2015, s. 279). Ett arbetssätt är boksamtal, vilket är ett efterföljande samtal kring 

en läst text som kan bidra till nya tankebanor samt ökad motivation till att läsa då elever får 

lyssna till andra läsares upplevelser (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 293). Det är en individuell 

och gemensam aktivitet som delas in i fyra faser:  

 

1. Säger något till sig själv – i denna fas skapar läsare en egen individuell medvetenhet om 

sina tankar kring en text. 

2. Säger något till andra – i denna fas förmedlar läsare sina tankar till andra för att synliggöra 

dem ytterligare. Läsare tar även del av andras tankar i denna fas.  

3. Säger något tillsammans – i denna fas redovisas tankar kring en text i en större grupp med 

syftet att upptäcka nya insikter som man inte hade kommit fram till på egen hand.  

4. Säger något nytt – i denna fas synliggörs de nya insikter som uppkommit efter utbytet av 

tankar i de tidigare faserna (Chambers, 2011, s. 108-112, vår översättning). 

 
3.3 Skönlitteratur i förhållande till skolans läroplan 

Ämnet svenska syftar till att varje elev genom språket ska ges möjlighet att utveckla sin identitet 

(Skolverket, 2016b, s. 247), vilket går hand i hand med skolans uppdrag att främja elevers 

personliga utveckling till att bli fungerande samhällsmedborgare (Skolverket, 2016b, s. 9). Via 

skönlitteratur kan elever skapa förståelse för sin omvärld och människors olika livsvillkor då 

det är ett bidragande medel till att fullfölja ovannämnda uppdrag (Kåreland, 2015, s. 197). 

Skolan bör ge elever möjlighet att med hjälp av litteratur finna igenkänning, läslust, glädje och 

tröst (Skolverket, 2017a, s. 7).  

 

Skönlitteratur bäddar inte enbart för elevers skapande av identitet och demokratiskt tänkande. 

Via skönlitteratur kan elever även ges möjlighet att utveckla sin läsförmåga och tillämpa 

lässtrategier för att förstå och tolka texter (Skolverket, 2016b, s. 249). Skönlitteratur bör därför 

ingå i svenskundervisning, med syfte att utveckla såväl individen som dennes kunskap. 
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4. Metodavsnitt  
I följande avsnitt presenteras datainsamling där söktjänster, sökord och sökprocess är i fokus 

(4.1) följt av urval och avgränsningar (4.2). Avslutningsvis presenteras materialanalys (4.3). 

Litteraturstudiens syfte och frågeställningar har varit vägledande i samtliga delar.  

 
4.1 Datainsamling 

För att finna vetenskapligt analysmaterial till arbetet söktes det efter publikationer i varierade 

söktjänster. Sökningen startade i katalogen Primo då den ger en bred variation av 

publikationstyper. Följt av Primo skedde sedan sökningar i databasen ERIC3. I ERIC fann vi 

bland annat relevanta Thesaurus-termer, exempelvis termen ”((DE "Learning Theories") AND 

fiction)” som ledde vidare till internationellt analysmaterial. För att hitta material som svenska 

forskare har publicerat genomfördes sökning i databasen SwePub. Ytterligare söktjänst som 

användes för att hitta vidare material var Libris, en nationell katalog som erbjuder ett brett utbud 

då den innehåller 10 miljoner titlar från cirka 500 svenska bibliotek. Även kedjesökningar i 

referenslistor från kurslitteratur och andra vetenskapliga texter har genomförts.  

 

För att finna relevant analysmaterial låg särskilda sökord till grund för sökningen så som 

skönlitteratur, elev, lärande, identitetsskapande, undervisning och läsning (se figur 1). 

Urvalskriterier för denna litteraturstudie var skönlitteratur i undervisning, grundskolan och 

pedagogik. Figur 1 presenterar hur sökprocessen genomfördes och tar upp de sökord och 

sökvägar som gett relevant material. Sökningen startade med sökordet skönlitteratur i 

kombination med läsning, elev, lärande eller identitetsskapande i samtliga nationella 

söktjänster och resulterade i sammanlagt 1262 träffar. För att förhålla oss till de urvalskriterier 

för denna litteraturstudie användes sökordet undervisning som tillägg vid nästa steg i 

sökprocessen, vilket gav ett bortfall på 1145 träffar och kvar fanns 117 texter. Därefter 

genomfördes den första granskningen där fokus låg på titel och författare, vilket ledde vidare 

till att söka på särskilda namn som återkom i samtliga söktjänster: Gunilla Molloy och Judith 

Langer. Denna del i sökprocessen gav fler träffar än tidigare, vilket resulterade i granskning av 

det tidigare funna materialet. Den nya granskningen la istället fokus på att läsa de 117 texternas 

abstract för att bedöma huruvida materialet svarade mot denna litteraturstudies syfte och 

frågeställningar. Den andra relevansgranskningen resulterade i de tolv källor som ligger till 

grund för litteraturstudien (se tabell 1). 

                                                
3 ”ERIC” är en förkortning av ”Educational Resources Information Center”. 
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Databassökningar och 
kedjesökningar 

Skönlitteratur, läsning – 594 
Skönlitteratur, elev - 177 
Skönlitteratur, lärande - 124 
Skönlitteratur, identitetsskapande - 367 
 

Gav 
1262  
träffar 

Skönlitteratur, läsning, undervisning – 76 
 

Skönlitteratur, elev, undervisning – 7 
 

Skönlitteratur, lärande, undervisning – 34 
 

Skönlitteratur, identitetsskapande, 
undervisning – 0 

 

Bortfall 
1145 st. 

Relevansgranskning 
abstract 

Författar- och 
titelgranskning 

 
 

Gav 4058 träffar 

Bortfall 
105 st. 

Gunilla Molloy 
Judith Langer 

12 utvalda källor 
Figur 1. Flödesschema över sökprocess 

Gav 
117 

träffar 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Informationssökningen resulterade i sammanlagt tolv källor: två monografier, två 

doktorsavhandlingar, en rapport, tre vetenskapliga artiklar och fyra konferensbidrag. Sökningen 

har avgränsats till att ta del av forskning utifrån ett didaktiskt perspektiv med fokus på 

grundskolan samt forskning publicerad efter år 2000. Vidare har forskningsresultat som berör 

elever med lässvårigheter, genus i förhållande till skönlitteratur samt elever med annat 

modersmål än svenska uteslutits. Tabellen nedan ger en överblick över det slutliga 

analysmaterial som inkluderats i denna litteraturstudie. 

 

Tabell 1 – Översikt av analyserad litteratur 
 
Författare Titel  År  Publikationstyp  
Arfwedson, G. B.  Litteraturdidaktik: från gymnasium 

till förskola: en analys av 
litteraturundervisningens hur-fråga 
med utgångspunkt från svenska 
didaktiska undersökningar i ett 
internationellt perspektiv. 

2006 Rapport 

Castano, E. & Kid, D.  Reading literary fiction improves 
theory of mind.  

2013 Vetenskaplig 
tidskriftsartikel  

Chambers, A.  Tell me: children, reading & talk 
with the reading environment. 

2011 Monografi 

Ewald, A.  Läskulturer: lärare, elever och 
litteraturläsning i grundskolans 
mellanår. 

2007 Doktorsavhandling 

Fjällström, E. & 
Kokkola, L.   

Resisting focalisation, gaining 
emapthy: Swedish teenagers read 
Irish fiction.  

2015 Vetenskaplig 
tidskriftsartikel  

Granström, M.  Portar till språk och litteratur.  2007 Aktionsforskning, 
konferensbidrag 

Henriksson, K.  Fönster mot språk och litteratur. 2008 Aktionsforskning, 
konferensbidrag 

Jönsson, K.  Litteraturarbetets möjligheter.  2007 Doktorsavhandling  

Langer A., J. Litterära föreställningsvärldar: 
Litteraturundervisning och litterär 
förståelse. 

2005 Monografi 

Martinsson B.G. Därför läser vi skönlitteratur.  2016 Övrig artikel 

Molloy, G.  Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och 
framtid.  

2010 Konferensbidrag  

Mossberg Schüllerqvist, 
I.  

Fönster mot språk och litteratur.  2008 Aktionsforskning, 
konferensbidrag  
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4.3 Materialanalys   

I analysen har en jämförande design använts för att få en djupare förståelse för vad 

analysmaterialet redogör för (Bryman, 2008, s. 80). Materialet omfattar både kvalitativa och 

kvantitativa studier och inkluderar nationell och internationell forskning för att fånga så många 

perspektiv som möjligt. Ett första steg i materialanalysen var att det konstruerades teman utefter 

vad som lästs. De tre teman som undersökningsmaterialet organiserades utefter lyder: lärare 

och skönlitteratur, elever och skönlitteratur samt hinder i skönlitteraturundervisning. Temana 

baserades på studiens syfte och frågeställningar och sorterades genom färgkodning för att 

underlätta arbetet. Ett andra steg i processen var att använda en tabell kallad ”översikt av 

analyserad data” för att få en överblick över materialet. I översikten fylldes författare, titel, år, 

land, publikationstyp, teoretisk bakgrund och övergripande syfte och resultat i (se bilaga 1).  
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5. Resultat  
Resultatdelen tar sin utgångspunkt i litteraturstudiens frågeställningar och är utformad utifrån 

temana: lärare och skönlitteratur, elever och skönlitteratur samt hinder i skönlitteratur-

undervisning. Inledningsvis presenteras lärares roll i arbete med skönlitteratur (5.1) följt av 

skönlitteraturs påverkan på elevers identitetsutveckling (5.2). Den avslutande delen belyser två 

hinder vid arbete med skönlitteratur: styrdokument och elevgrupp (5.3). 

 
5.1 Lärares roll i arbete med skönlitteratur 

Användning av skönlitteratur i undervisning präglas av den litteraturuppfattning som lärare 

själva har, vilket kan komma att styra de didaktiska val som görs (Arfwedson, 2006, s. 23). 

Lärare bär ansvaret för att hjälpa elever att bli läsare och det är högst relevant att deras uppgift 

som kunskapsförmedlare tas på allvar, då elevers läsutveckling blir lidande om detta brister 

(Chambers, 2011, s. 91). Det är även av stor vikt att som lärare ge elever utrymme att möta 

texter kontinuerligt i skolan då regelbundenhet och repetition visar sig gynna elevers 

läsutveckling (Granström, 2007, s. 185).  

 

För att lärares roll som förmedlare av kunskap ska möjliggöras krävs tid till planering och 

genomförande av undervisning samt kompetensutveckling för lärare om skönlitteratur i 

undervisning. Problematiskt nog visar forskningsresultat att dessa aspekter saknas vid arbete 

med skönlitteratur. Denna tidsbrist visar sig påverka lärares önskan om att utöka sin repertoar 

gällande nyutgiven ungdomslitteratur (Ewald, 2007, s. 375). Vidare brister lärares kompetens 

kring användning av skönlitteratur i undervisning (Ewald, 2007, s. 373). Enligt forskning sker 

fortbildning kring skönlitteraturundervisning på lärares eget initiativ och egen fritid. Lärare vill 

dock ges mer tid att ta del av ny forskning inom ämnet men fastnar lätt i tankesättet ”så har jag 

alltid gjort”, utan att ta tillvara på de faktiska möjligheterna skönlitteratur bär med sig. För att 

detta tankesätt inte ska förekomma bland lärare behöver de stöd från såväl skolledning som 

staten för att utveckla sin potential så mycket som möjligt (Molloy, 2010, s. 89).  

 

Forskning visar att lärare finner sig i att elever läser som ”tidsfördriv”, utan varken lärarstöd 

eller tid att bearbeta det som lästs (Ewald, 2007, s. 364-365). Verksamma lärare har åsikter om 

att kvantitet i läsning är viktigare än kvalité. Detta resulterar i att lärare tar för givet att läsning 

automatiskt ger goda effekter på elevers lärande (Ewald, 2007, s. 364-365). Vidare forskning 

visar dock på att arbete med skönlitteratur bör betraktas som en social aktivitet där 
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kommunikation och samtal tas tillvara på under läsprocessen (Jönsson, 2007, s. 134). Läsning 

bör inte enbart vara en ordlös aktivitet som sker i ensamhet (Granström, 2007, s. 193) då 

forskningsresultat visar att det är lärorikt och givande att diskutera skönlitteratur.  

 

Slutligen bör lärare ha i åtanke att uppgifter och arbetssätt ska vara av högsta kvalité och valda 

med omsorg för att skönlitteraturundervisning ska påverka elevers läs- och identitetsutveckling. 

Således bör lärare planera och genomföra undervisning noggrant (Arfwedson, 2006, s. 41). 

Saknas en genomtänkt förberedelse kan gynnsamma aktiviteter, så som boksamtal (se kap. 3.2), 

istället få negativa konsekvenser, där elever kan ta över och dominera ett samtal. Dessutom kan 

utanförskap och statusskillnader förstärkas vid brist på tydlig planering och genomförande av 

skönlitteraturundervisning (Arfwedson, 2006, s. 42-43).  

 

5.2 Identitetsutveckling via skönlitteratur 

Läsning av skönlitteratur har stor betydelse för elevers inlärning och kommunikation och bör 

ske redan i unga åldrar, då det skapar ett sätt hos elever att reflektera över livet och den situation 

människan befinner sig i (Langer, 2005, s. 123). Skönlitteratur fungerar som kunskapskälla, 

vilket är av stort värde men det är också via den som elever skapar en relation till sig själva 

(Henriksson, 2008, s. 47; Martinsson, 2016, s. 7). I arbete med skönlitteratur skapas möjligheter 

för elever att utveckla sin identitet4, både i läsares individuella möte med en text men även 

tillsammans med andra. Läsning av skönlitteratur får elever att utvecklas som individer med 

målsättningar, drömmar och sökande efter mening (Langer, 2005, s. 172). Ewald (2007, s. 126) 

menar att människans identitetsskapande äger rum då hennes tidigare erfarenheter sätts i 

relation till vad som läses. Följaktligen är det viktigt att elever möter texter som är nära 

kopplade till deras vardag och verklighet då sådant innehåll bidrar till att de kan dra paralleller 

till sitt eget liv (Henriksson, 2008, s.47). 

 

Identitetsbygge i möte med en text kan ske i olika konstellationer, både individuellt och i 

diskussioner med andra. Då läsare individuellt reflekterar över karaktärers handlingar och 

känslor skapas i sin tur förebilder eller motbilder att efterlikna eller ifrågasätta. Väcker läsning 

ett känslomässigt engagemang hos läsaren kring karaktärers handlingar skapar det goda 

                                                
4 Begreppet identitet handlar om medvetenheten om jaget och syftar till personligheten 
människan kommer utveckla under sin livstid (Identitet, u.å). Identitet är inte någonting ett barn 
föds med, utan snarare någonting som utvecklas i mötet med andra människor (Henriksson, 
2008, s. 39). 
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förutsättningar för att stärka den personliga identiteten (Henriksson, 2008, s.47). I diskussioner 

kring läst litteratur ges elever tillfälle att utveckla sin identitet då tankar och värderingar 

synliggörs tillsammans med andra. Läsning kan i dessa sammanhang skapa toleranta och 

demokratiska elever samt ge kunskap och förståelse för kulturell mångfald (Martinsson, 2016, 

s. 3). Således kan skönlitteratur användas som medel för att väcka samtal kring ämnen som kan 

bidra till personlig utveckling (Langer, 2005, s. 170; Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 32). 

 

Då läsare lever sig in i karaktärers handlingar, skapas inte bara möjlighet att utveckla identitet 

utan även den empatiska förmågan. För att elever ska utveckla empati5 krävs det att de är aktiva 

deltagare, använder sin fantasi och drar slutsatser kring vad som läses (Castano & Kidd, 2013, 

s. 377-378). Innebörden av att känna empati vid läsning av skönlitteratur handlar enligt 

Fjällström & Kokkola (2015, s. 404) om att som läsare kunna relatera till karaktärers känslor i 

vilken situation det än rör sig om, vilket i sin tur leder till att läsares ”jag” påverkas i positiv 

riktning. Läsning av skönlitteratur, följt av diskussion, skapar möjlighet för elever att sätta sig 

in i ett annat perspektiv där de tvingas fundera över vad de tycker och tänker (Fjällström & 

Kokkola, 2015, s. 408).  

 

5.3 Skönlitteraturundervisning i förhållande till styrdokument och elevgrupp 

Det finns faktorer som kan försvåra undervisning med skönlitteratur: styrdokument och 

elevgrupp. Forskning visar att kursplaner får kritik då de anses vara svårtolkade, vilket försvårar 

lärares arbete på grund av att specifika riktlinjer kring användning av skönlitteratur saknas. Då 

det i lärares profession ingår att utforma sin undervisning enligt styrdokumentens riktlinjer blir 

följden att lärare istället får ta tillvara på sina kunskaper om litteraturundervisning från sin 

lärarutbildning (Mossberg Schüllerqvist, 2008, s. 33).  

 

I arbete med skönlitteratur bör lärare ta hänsyn till elevgrupp. Medvetenhet hos lärare krävs 

kring elevers skilda erfarenheter för att en framgångsrik matchning av text och elev ska äga 

rum (se kap. 3.2). Finns denna medvetenhet kan exempelvis olika etniciteter ses som en tillgång 

inom litteraturundervisning, då elevers förståelse för olika kulturella bakgrunder kan utvecklas 

i ett sådant sammanhang. Att elever bär med sig skilda bakgrunder in i ett klassrum är på så sätt 

                                                
5 Empati handlar om förmågan att avläsa människors sinnesstämningar och känslor i en viss 
situation. Begreppets betydelse innefattar även förmågan att kunna leva sig in i en situation som 
är bortom nuet, att föreställa sig hur en annan människa upplever saker och ting (Empati, u.å). 
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en resurs vid gemensamt arbete med litteraturläsning (Jönsson, 2007, s. 59). Samtidigt som 

elevers olikheter är en tillgång i undervisning kan det även upplevas som svårt när det kommer 

till lärares val av litteratur. Lärare måste se till att val av bok tar hänsyn till och inkluderar alla 

elever, vilket dock visar sig vara svårt (Arfwedson, 2006, s. 44). Existerar inte lärares 

medvetenhet kring en texts innehåll i förhållande till en elevgrupps erfarenheter kan inte 

föreställningsvärldar eller förståelse byggas (Granström, 2007, s. 191).  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärares roll är att förse elever med en noga planerad och 

genomförd undervisning där skönlitteratur behandlas. Görs detta främjar 

skönlitteraturundervisning elevers såväl läs- som identitetsutveckling där empati och förståelse 

för andra kan komma att utvecklas. Dessvärre råder tidsbrist bland lärare som dessutom saknar 

kompetensutveckling och utrymme att på djupet arbeta med skönlitteratur. Samtidigt ger inte 

den aktuella läroplanen några tydliga riktlinjer för hur skönlitteratur ska användas i 

undervisning. 
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6. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens metod (6.1). Metoddiskussionen följs upp av en 

diskussion kring tolkning av resultat (6.2) samt förslag på framtida forskning (6.3).  

 

6.1 Metoddiskussion  

Metoddiskussionen belyser styrkor och svagheter i arbetet utifrån de avgränsningar som gjorts 

gällande publikationsår, antalet forskare inom ämnet samt forskningsmaterial kopplat till vald 

åldersgrupp, det vill säga grundskolans år 1-9. Avsnittet avslutas med reflektioner kring 

tolkning och framställning av analysmaterial.  

 

De avgränsningar som gjorts har burit med sig både styrkor och svagheter i arbetet med att söka 

och inkludera användbart analysmaterial. Medvetenhet om att inkluderandet av enbart källor 

som är publicerade efter år 2000 kan ha påverkat resultatet. Det kan finnas användbart material 

som vi gått miste om från senare 1900-tal, men det material som litteraturstudien baserats på är 

relevant för dess syfte. Hade denna avgränsning inte skett hade dessutom målet att ta del av 

aktuell forskning inte kunnat uppfyllas. Att informationssökningsprocessen inte har genererat 

så många forskare som behandlar ämnet kan ses som en av litteraturstudiens svagheter. Två 

forskare som nämns frekvent är Molloy (2008) och Langer (2016), och resultatet som är 

framtaget ur deras forskning kan upplevas vara begränsat och ge en ensidig bild gällande ämnet.  

 

Urvalet avgränsades även i förhållande till specifika åldrar, nämligen till grundskolan. Att 

enbart hitta forskningsmaterial som berör grundskolan har dock inte varit möjligt att fullfölja 

på grund av brist på forskning inom ämnet. Exempel på material som inte riktar sig till åldrarna 

i grundskolan är Henrikssons (2008), då hennes undersökning genomfördes i gymnasiet. Denna 

källa har trots det inkluderats då den berör aspekter relevanta för litteraturstudiens syfte. 

Inkluderingen av Henrikssons (2008) konferensbidrag kan dessutom ses som en styrka i 

litteraturstudien att undersöka om där finns likheter eller skillnader mellan grundskolans och 

gymnasieskolans undervisning med skönlitteratur. Intressant är att samtliga källor har en 

likartad syn på de olika huvudaspekterna som lyfts i litteraturstudien. Det görs inte någon 

skillnad mellan forskningsresultat som överskrider landsgränser eller årskurser, istället 

understryker forskare (Langer, 2005; Mossberg Schüllerqvist, 2008) varandras argument.  
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Personliga erfarenheter från VFU och värderingar kring läraryrket kan ha påverkat beslut som 

fattats kring vilket analysmaterial som ansetts vara användbart och relevant för litteraturstudien. 

Det kan även ha påverkat framställningen av det slutliga resultatet. Vi skribenter har aktivt 

arbetat med att ta del av forskningsresultat med så neutrala ögon som möjligt för att försöka 

utesluta vårt personliga synsätt, våra tolkningar och erfarenheter i den mån det varit möjligt. 

Man kan inte undgå att vi som lärarstudenter, under utbildningen, fått ta del av skönlitteraturs 

möjligheter på ett positivt sätt. Därför har det neutrala synsättet varit nödvändigt att ha i åtanke 

under arbetets gång. Vi har följaktligen försökt presentera varje text på ett så pass allsidigt och 

generellt sätt som möjligt.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Utifrån resultatet finns tre intressanta perspektiv som belyses i resultatdiskussionen, vilka är: 

lärares avsaknad av syfte med skönlitteraturundervisning, behovet av kontinuerlig 

kompetensutveckling i förhållande till tidsbrist samt läroplanens riktlinjer.  

 

Ur resultatet som presenteras i litteraturstudien framgår det att undervisning med skönlitteratur 

bidrar med goda effekter på elevers såväl akademiska som personliga utveckling (se kap. 5.2). 

En noga planerad och genomförd skönlitteraturundervisning är problematiskt nog sällsynt (se 

kap. 5.1) och inte heller något vi skribenter har stött på under tidigare VFU. Intressant att 

diskutera är med vilket syfte elever läser när lärare inte tar tillvara på de möjligheter arbete med 

skönlitteratur bär med sig. Vår tolkning är att lärare gärna använder skönlitteratur, dessvärre 

inkluderas inte gynnsamma metoder så som boksamtal (se kap. 3.2). Då det dessutom framgår 

att diskussioner kring läst skönlitteratur kan uppnå syftet att ge elever förutsättningar att 

utveckla den egna identiteten (Skolverket, 2017a, s. 7) förblir oklart kring varför undervisning 

med skönlitteratur inte genomförs med ett tydligare syfte.  

 

Lärares kunskap och kompetensutveckling är av stor vikt för att arbete med skönlitteratur ska 

ge goda effekter på elevers utveckling (se kap. 5.1). Resultat från PIRLS-undersökningar 

genomförda år 2001, 2006 och 2011 visade att en nedåtgående trend gällande elevers 

läsförmåga ägt rum. Till följd av dessa bristande resultat påbörjades ett så kallat läslyft som 

visade sig ha goda effekter. Läslyftsprojektet kan betraktas som anledningen till varför 2016:s 

resultat tog en vändning i positiv riktning men kompetensutveckling bör, av staten, erbjudas 

kontinuerligt och inte ske på lärares egna initiativ (se kap. 5.1). Råder det tidsbrist, vilket 
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resultatet pekar på (se kap. 5.1) kan man undra hur det ska bli möjligt för lärare att ta del av 

kreativa arbetssätt och vara pålästa kring ämnet skönlitteratur, inte minst för de lärare som gick 

miste om läslyftsprojektet. Tidsbristen är någonting som enligt våra erfarenheter från VFU 

genomsyrar läraryrket generellt då vi fått uppleva att timmarna under arbetsveckan inte räcker 

till varken åt att ta del av litteraturdidaktisk forskning eller av nyutgiven skönlitteratur (se kap. 

5.1). Utan tidsutrymme, stöttning och inspiration från ledning till att undervisa med 

skönlitteratur kan man undra hur lärare ska motiveras till att bli ”läsande lärare” (se kap. 3.2) 

över huvud taget.  

 

Forskning visar att ett möjligt hinder i skönlitteraturundervisning kan grunda sig i läroplanens 

oklara hänvisningar om didaktikens hur-fråga (se kap. 5.3). Det enda lärare kan hämta ur 

läroplanen är att skönlitteratur bör ingå i svenskundervisning, med syfte att utveckla individen 

och dennes kunskap (se kap. 3.3). På grund av oklara hänvisningar ur läroplanen kan man undra 

hur undervisning blir likvärdig när den kan tolkas på olika sätt. Förslagsvis skulle tänkbara 

vägar att gå, för att uppnå skolans uppdrag att erbjuda elever en likvärdig utbildning 

(Skolverket, 2016b, s. 8), kunna vara att regeringen utfärdar en konkretisering av läroplanen. 

En sådan konkretisering skulle kunna förse lärare med en rad arbetsmetoder samt ett urval av 

skönlitterära texter från olika tider och delar av världen, kopplat till lärandemålen. Ytterligare 

tänkbara vägar att gå för att klargöra läroplanens riktlinjer för skönlitteraturundervisning skulle 

kunna vara att erbjuda tid för lärare att samverka. Via ett utbyte av erfarenheter och idéer kring 

arbete med skönlitteratur utvecklar samtliga lärare kunskaper kring ämnet. Ovanstående förslag 

kan ge lärare vidare möjligheter till att erbjuda en likvärdig utbildning, vilket samtliga elever 

har rätt till.  

 

6.3 Framtida forskning 

Utifrån vad som belysts i resultatdiskussionen har vi landat i att problematiken kring 

skönlitteraturundervisning kan se olika ut. Man kan undra vilka åtgärder som bör vidtas för att 

angripa de problem som råder kring bland annat tidsbrist och kompetensutveckling. Vi har inte 

tagit del av forskning som behandlar denna problematik men ser fram emot att ta del av framtida 

forskning om ämnet. Framtida forskning kan även behandla lärares personliga intresse och 

motivation till läsning av ungdomslitteratur, vilket är en betydande aspekt i arbete med 

skönlitteratur. Och ännu mer intressant: vem bär ansvaret att se till att lärare blir läsande och 

får den kompetensutveckling och tid som, resultatet belyser, krävs för att litteraturundervisning 
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ska bli lyckad? Med utgångspunkt i den problematik som berör tidsbrist och otydlighet i 

läroplan som framgår ur litteraturstudiens resultat behövs mer forskning kring undervisning 

med skönlitteraturs förutsättningar och möjligheter. Förslagsvis skulle vidare forskning, för att 

bidra med kunskap om exempelvis gynnsamma metoder, kunna beröra hur lärare använder 

skönlitteratur i sin undervisning. Intressant vore också att behandla hur lärare förhåller sig till 

läroplanens riktlinjer kring skönlitteratur i svenskundervisning. 

 

Vi hoppas och tror att lärare som arbetar medvetet med skönlitteratur kan bidra till att 

framtidens elever får förståelse för den komplexa värld vi lever i. Det kan i sin tur bidra med 

vidare förståelse för hur vi blir goda medmänniskor i den, ett av skolans demokratiska uppdrag 

(Skolverket, 2016b, s. 7). Framtida forskning behövs dock för att underlätta lärares arbete med 

skönlitteratur i undervisning. 
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8. Bilagor 
 
Bilaga 1 – översikt över analyserat material 

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Publikationstyp Teoretisk 
bakgrund 

Resultat 

Arfwedson, G. B. (2006). 
Litteraturdidaktik: från gymnasium till 
förskola: en analys av 
litteraturundervisningens hur-fråga 
med utgångspunkt från svenska 
didaktiska undersökningar i ett 
internationellt perspektiv. Sverige. 

En sammanställning av 
hur lärare kan använda 
sig av litteratur i 
undervisning 

Rapport Teoretisk bakgrund 
saknas. 

Lärare har lite insikt kring 
dagens forskning rörande 
litteraturundervisning. Det krävs 
kunskap när det kommer till 
arbete med litteratur: kunskap 
gällande litteratur, om elevgrupp 
samt om de konsekvenser som 
litteraturarbete medför.  

Castano, E. & Kid, D. (2013). Reading 
literary fiction improves theory of 
mind. USA. 

En undersökning 
huruvida skönlitteratur 
påverkar den empatiska 
förmågan. 

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel  

Teoretisk bakgrund 
saknas. 

Studien visar att läsning av 
skönlitteratur har positiv 
inverkan på den empatiska 
förmågan.  

Chambers, A.  Tell me: children, 
reading & talk with the reading 
environment. (2011). UK. 

En sammanställning av 
hur lärare kan använda 
sig av boksamtal i sin 
undervisning. 

Monografi Teoretisk bakgrund 
saknas. 

Det krävs att lärare besitter 
kunskap kring hur ett boksamtal 
ska gå till, exempelvis vilka 
frågor som ställs osv.  

Ewald, A. (2007). Läskulturer: lärare, 
elever och litteraturläsning i 
grundskolans mellanår. Sverige.  

En sammanställning av 
hur lärare kan 
använda/använder 
litteratur i sin 
undervisning. 

Doktorsavhandling Det sociokulturella 
perspektivet 

Arbete med skönlitteratur får 
enbart råda vid särskilda 
läsprojekt trots att lärare vill 
lägga mer tid på läsning i sin 
undervisning. 

Fjällström, E. & Kokkola, L. (2015). 
Resisting focalisation, gaining 
emapthy: Swedish teenagers read Irish 
fiction. USA.  

En studie om elevers 
förmåga att sätta sig in 
i karaktärers perspektiv 
då de läser 
skönlitteratur.  

Vetenskaplig 
tidskriftsartikel 

Kognitivism  Studien visar att elever har lätt 
för att sätta in i karaktärers 
perspektiv vid läsning av 
skönlitteratur. 

Granström, M. (2007). Portar till 
språk och litteratur. Sverige.  

En forskning om varför 
läsning av 
skönlitteratur gynnar 
elever.  

Aktionsforskning, 
konferensbidrag 

Kognitivism och 
det sociokulturella 
perspektivet 

Aktivt arbete med skönlitteratur 
om samtal kring vad som lästs 
skapar mening. 

Henriksson, K. (2008). Fönster mot 
språk och litteratur. Sverige.  

En redogörelse för 
skönlitteraturs effekt på 
elevers 
identitetsskapande. 

Aktionsforskning, 
konferensbidrag 

Det sociokulturella 
perspektivet 

Läsning av skönlitteratur stärker 
elevers identitet då de genom 
litteratur får engagera sig 
känslomässigt.  

Jönsson, K. (2007). Litteraturarbetets 
möjligheter. Sverige.   

En sammanställning 
om hur en 
läsargemenskap kan 
byggas upp.   

Doktorsavhandling Det sociokulturella 
perspektivet 

Läsning av skönlitteratur 
möjliggör för kommunikation 
och samtal (boksamtal).  

Langer A., J. (2005). Litterära 
föreställningsvärldar: 
Litteraturundervisning och litterär 
förståelse. USA.  

En redogörelse för hur 
man som lärare kan 
arbeta med litterära 
föreställningsvärldar i 

Monografi (sjuårigt 
forskningsprojekt) 

Sociokognitiv teori Ett tryggt klassrumsklimat gör 
det naturligt för elever att föra 
samtal kring läst litteratur.  
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sin undervisning samt 
vad det leder till.  

Genom att arbeta med 
föreställningsvärldar utvecklar 
elever empati. 

Martinsson B.G. (2016). Därför läser 
vi skönlitteratur. Sverige.  

En motivering för 
varför lärare borde 
arbeta med och läsa 
skönlitteratur i skolan.  

Övrig artikel Teoretisk bakgrund 
saknas. 

Skönlitteraturundervisning 
gynnar elever på många olika 
plan – deras kritiska tänkande, 
deras kunskap om sig själva och 
deras fantasi.  

Molloy, G. (2010). Ämnesdidaktik – 
dåtid, nutid och framtid. Sverige.  

En redogörelse för vad 
lärare själva anser om 
litteraturundervisning. 

Konferensbidrag Det sociokulturella 
perspektivet.  

Lärare tenderar till att göra ”som 
de alltid har gjort” om de inte 
får kompetensutveckling.  

Mossberg Schüllerqvist, I. (2008).  
Läsa texten eller ”verkligheten”?. 
Sverige.  

Forskning om 
skönlitteratur i 
undervisning för att 
främja elevers lärande 
och utveckling.  

Aktionsforskning, 
konferensbidrag 

Teoretisk bakgrund 
saknas. 

Verksamma lärare använder 
skönlitteratur för att väcka 
diskussioner kring demokratiska 
frågor och vardagsliv.  


