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Debatten gällande införandet av en litterär kanon i litteraturundervisningen har pågått i media och 

skolor runt om i landet under de senaste åren. Detta väckte intresset att närmare undersöka hur 

lärare väljer skönlitteratur till undervisningen, då det idag inte existerar någon formell kanon i 

den svenska skolan.  

Syftet med denna litteraturstudie var att granska vad forskning inom litteraturundervisning i 

modersmålsundervisningen lyfter fram som avgörande faktorer för lärares val av klassisk 

skönlitteratur. Vi ville även undersöka vad forskningen säger om huruvida lärare ser på klassisk 

respektive nutida skönlitteratur på olika sätt, ställer olika krav på dem, samt vilka konsekvenser 

detta i så fall kan få för elevernas utbildning ur ett likvärdighetsperspektiv.  

För att göra det utgick vi från följande frågor: (1) På vad baserar lärare sina val av skönlitterära 

klassiker?, (2) Hur skiljer sig lärares krav på klassisk respektive nutida skönlitteratur för barn och 

ungdomar gällande inkludering, ur exempelvis mångfalds- och genusperspektiv? och (3) Vilka 

konsekvenser får lärares val av klassiker för en likvärdig litteraturundervisning? 

För att kunna besvara dessa frågor genomfördes en litteraturstudie där källmaterial som behandlar 

lärarens val, litteraturundervisning och svenskämnet analyserades genom närläsning. 

Resultatet av studien visade att lärare i stor utsträckning baserar sina val av skönlitteratur på en 

informell kanon som bygger på egna och andras erfarenheter. Lärare väljer också litteratur utifrån 

hur elevgruppen ser ut och dess motivation, samt vad läraren har för mål med undervisningen.  

Det visade sig att kraven som ställs på klassisk och nutida skönlitteratur skilde sig, men inte ur 

det hänseende frågan avsåg. Svaret på den tredje frågan var att litteraturundervisningen i den 

svenska skolan inte är likvärdig. Detta på grund av bristande direktiv i kurs- och läroplan, 

avsaknad av fortbildning för lärare samt ibland bristande tillgång till böcker och avsaknad av 

fungerande skolbibliotek.  
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Inledning 

Något som flitigt diskuterats gällande litteraturundervisningen i svenskämnet är 

användandet av skönlitterära klassiker. Både politiker och media lyfter vikten av att 

svenska elever ska få tillägna sig klassisk skönlitteratur under sin skolgång. Ett förslag 

om en obligatorisk ”klassikerlista” har förts fram av flera av de stora partierna. Syftet 

med förslaget är enligt partierna att främja språkutveckling samt att skapa en gemensam 

referensram. Lärarnas Riksförbunds kommentar till detta var att ”Det är skrämmande om 

staten ska avgöra vad som är god litteratur” (Haimi & Mahovic, 2016). Det råder alltså 

skilda meningar om hur urvalet av klassisk skönlitteratur bör göras i undervisningen och 

vem som ska göra det. En likvärdig litteraturundervisning ställs mot lärarens möjlighet 

att anpassa undervisningen efter sin elevgrupp.  

Eftersom man inte kunnat enas kring en klassikerlista faller idag urvalet på lärarna. Men 

hur väljer då lärare klassisk skönlitteratur till undervisningen och vilka konsekvenser får 

dessa val? 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att granska vad forskning inom litteraturundervisning i 

svenskämnet lyfter fram som avgörande faktorer för lärares val av klassisk skönlitteratur.  

Vi vill även undersöka vad forskningen säger om huruvida lärare ser på klassisk 

respektive nutida skönlitteratur på olika sätt, ställer olika krav på dem, samt vilka 

konsekvenser detta i så fall kan få för elevernas utbildning ur ett likvärdighetsperspektiv. 

Forskningsfrågor:  

• På vad baserar lärare sina val av skönlitterära klassiker? 

• Hur skiljer sig lärares krav på klassisk respektive nutida skönlitteratur för barn 

och ungdomar gällande inkludering, ur exempelvis mångfalds- och 

genusperspektiv? 

• Vilka konsekvenser får lärares val av klassiker för en likvärdig 

litteraturundervisning? 
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Bakgrund 

Definitioner 

Det finns många olika tankar och definitioner angående vad en klassiker/klassisk 

skönlitteratur är. Vi vill därför förtydliga vad som menas med begreppet i den här 

studien. Definitionen som kommer användas är Harmons (2012, s. 90) som beskriver en 

klassiker som ett litterärt verk som av den stora massan anses ha nått en upphöjd status i 

litteraturhistorien, något som även gäller författaren till ett sådant verk. Till Harmons 

definition kan tilläggas att en klassiker är ett litterärt verk som de allra flesta känner till 

och som har lästs generation efter generation. Då studien behandlar klassisk barnlitteratur 

görs i det följande ingen skillnad mellan en klassiker på originalspråk, i 

originalöversättning, i ny utgåva eller i lättläst version, då studien behandlar de klassiker 

som används i litteraturundervisning för årskurs 4–6. Några exempel på sådan litteratur 

som nämns i källmaterialet är Flugornas herre, Robinson Crusoe och Tusen och en natt. 

I studien ställs klassisk mot nutida skönlitteratur för barn och ungdomar. Med nutida 

avses här den skönlitteratur som genomsyras av den, enligt Svenska Barnboksinstitutet, 

SBI, starkaste trenden hos barn- och ungdomslitteratur just nu: normkritik. Exempel på 

vanligt förekommande teman i nutida barn- och ungdomslitteratur är enligt SBI 

jämställdhet, sexualitet och flykt från krig (Svenska Barnboksinstitutet, 2018).     

Ett annat återkommande begrepp är kanon, vilket Nationalencyklopedin (2019) beskriver 

som text (-er) som anses normerande och som inom modern litteraturvetenskap används 

bland annat för att beskriva det urval av litterära verk som behandlas i skolor. En kanon 

hjälper läsaren att göra just detta, och minskar därmed risken att ödsla sin tid på ”dåliga” 

böcker (Bloom, 2000, s. 27–29). Den amerikanske litteraturvetaren Bloom beskriver en 

kanon som en lista utvalda böcker som bör läsas av alla. Man kan inte läsa allt, en läsare 

måste därför alltid göra ett urval. 

När litteraturundervisning behandlas i studien definieras det som all användning av 

skönlitteratur i undervisningssammanhang. 

Vi tar också upp begreppet inkludering i skönlitteratur, med vilket menas att människor 

av olika kön, klass, nationalitet, religion och/eller etnicitet finns representerade samt att 

de representeras på ett icke-generaliserande sätt.  
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Styrdokument och skolverkets riktlinjer 

Kursplanen i svenska säger att ett av ämnets syften är att via skönlitteratur ge eleverna 

möjlighet att utveckla ”den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” 

(Skolverket, 2018, s. 257). En förmåga eleverna ska utveckla är därför att kunna läsa och 

analysera skönlitterära texter. Vidare står det i centralt innehåll för 4–6 också skrivet att 

undervisningen ska behandla berättande texter från olika tider i form av bland annat 

skönlitteratur. Skönlitteratur lyfts även i kunskapskraven. Där står det att eleven i slutet 

av årskurs 6 ska kunna läsa skönlitteratur med flyt och kunna föra underbyggda 

resonemang kring viktiga budskap som texten för fram (Skolverket, 2018, s. 260, 263). 

Utöver att behandla alla delar som kursplanen tar upp ska undervisningen även 

genomsyras av skolans värdegrund och demokratiuppdrag. I Läroplanens inledande del 

står bland annat att skolan ska arbeta aktivt för att förankra demokratiska värderingar, 

förmedla allas lika värde samt ge eleverna möjlighet och förmåga att förstå andra 

människor och leva sig in i deras situationer (Skolverket, 2018, s. 5). 

Om sökordet ”skönlitteratur” skrivs in i sökfältet på Skolverkets hemsida får man 121 

unika träffar. Förutom träffar ur olika kurs- och ämnesplaner så lyfts aktuell forskning i 

ämnet fram. På sin hemsida har Skolverket nämligen en flik där aktuell didaktikforskning 

som anses betydelsefull för yrkesaktiva lärare kortfattat beskrivs (Skolverket u.å., 

uppdaterad 19 december 2018). Några exempel på undersökningar som sammanfattats är 

Ingemanssons forskning som beskrivs i boken Lärande genom skönlitteratur och 

Osbecks forskningsöversikt Skönlitteratur i klassrumsarbetet bidrar till etisk kompetens, 

båda från 2016. Att skönlitteratur omnämns så pass frekvent av Skolverket tyder på att 

litteraturundervisningen ses som ett viktigt inslag i den svenska skolan.  

Litteraturundervisningens historia 

Under 1800-talets början fanns inte läsning av skönlitteratur med på schemat i den 

svenska skolan. Inte heller i hemmen fanns det någon större tillgång till andra texter än  

exempelvis katekes och psalmbok. Skönlitteratur och läsning var inte något för alla. 

Enbart rika och utbildade hade tillgång till böcker. Ett halvt sekel senare, i takt med att 

allt fler universitet och utbildningar växte fram började läsning av skönlitteratur både i 

och utanför skolan bli allt vanligare. Bara några år senare, vid 1900-talets början, hade 

litteraturläsning blivit central för skolans bildningsuppgift. I och med framväxten av 
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realskola och gymnasium fick också litteraturläsningen en central ställning och växte 

fram som ett eget ämne. Litteraturundervisningen förändrades inte mycket under de 

efterföljande femtio åren, inte förrän de stora reformerna av svenska skolan på 50- och 

60-talen. Under tiden som följde präglades skolan och därmed också 

litteraturundervisningen av det politiska och samhälleliga läget (Thavenius, 1991, s. 20–

30).  

Litteraturundervisning idag 

Efter att det tidigare setts som en självklarhet att undervisningen skulle baseras på 

klassisk skönlitteratur råder det idag stor ovisshet angående vilka premisser som ska 

avgöra vilken litteratur som ska lyftas i den svenska skolan. Landmark och Wiklund 

(2012, s. 14–17) menar att förutsättningarna för litteraturundervisningen i svenska skolan 

är komplicerade. Vidare belyser författarna att var femte elev i Sverige har en annan 

nationell bakgrund, något som undervisningen inte i dagsläget är helt anpassat efter. En 

annan faktor som gör litteraturundervisningen komplicerad enligt Landmark och 

Wiklund är att många lärare känner sig osäkra på ämnet. Författarna pekar på det faktum 

att det är möjligt att undervisa i skönlitteratur på så höga utbildningsnivåer som 

gymnasiet utan att alls ha studerat litteraturhistoria. En annan bild av 

litteraturundervisningen i svenska skolan idag ges av Ewald (2007, s. 27–28) som menar 

att litteraturundervisningen och svenskämnet ges ett mycket stort ansvar för skolans 

värdegrunds- och demokratiarbete. Hon belyser också att kursplanen outtalat menar att 

skönlitteraturen är tänkt att ge eleverna motbilder till exempelvis stereotypa könsroller 

och rasism. Att ett så stort ansvar läggs på just litteraturundervisningen gör att lärare som 

arbetar med detta får ett mycket komplicerat och ansvarsfyllt uppdrag.   

Klassiker i litteraturundervisningen 

Beroende på var i världen man befinner sig ser diskussionen gällande klassisk 

skönlitteratur i undervisningen väldigt olika ut. I Sverige handlar den främst om ifall en 

kanon bör införas och hur stor del av litteraturundervisningen som ska behandla klassiker 

(Körling, 2017; Haimi & Mahovic, 2016). I övriga västvärlden är diskussionen generellt 

den omvända då det ofta ses som en självklarhet att litteraturundervisningen till stor del 

ska bestå av klassiker. Istället diskuteras vilken plats nutida skönlitteratur har i 

undervisningen, samt huruvida eleverna får ta del av den typen av litteratur oavsett om 

undervisningen lyfter den eller inte. Ett exempel på hur diskussionen ser ut är Laws 
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(2012) debattartikel i The Guardian där hon argumenterar för att klassisk skönlitteratur 

även fortsatt bör vara fokus för litteraturundervisningen. Detta på grund av att klassikerna 

ger eleverna en möjlighet att få syn på språkets och skrivandets utveckling över tid. Law 

menar även att användandet av klassisk skönlitteratur är kritiskt för att utmana eleverna 

och ge dem möjlighet att utveckla förmågan att analysera texter. Också bland svenska 

lärare uttrycks att alla elever ska få bekanta sig med klassiker, då större perspektiv och 

allmänbildning är betydande delar av skolans uppdrag (Lannvik Duregård, 2006). Att det 

råder så pass skilda debatter i Sverige och övriga västvärlden gör ämnet klassiker i 

litteraturundervisningen extra intressant att undersöka. Hur kommer det sig att svenska 

lärare generellt för en annan debatt än lärare i andra länder? 

Vanligt förekommande teorier och begrepp 

Nedan beskrivs kortfattat två teorier gällande läsning som nämns vid upprepade tillfällen 

i de studier vi tagit del av som underlag för vår litteraturstudie. För att lättare kunna ta del 

av resultatet kan det förenkla att få en inblick i vilka teorier forskarna har applicerat på 

sina undersökningar. Det är även nödvändigt för att kunna presentera resultatet på ett 

tydligt sätt då några begrepp som förekommer inom dessa teorier ofta används av 

forskarna. 

Den första teorin vi vill beskriva är Rosenblatts tankar om att det finns olika sätt att läsa 

litteratur. Hon menar att läsningen antingen kan vara efferent eller estetiskt. Med detta 

menar författaren att läsning är endera utåtledande och opersonlig, efferent, eller att den 

är instinktiv och personlig, estetisk. Vid efferent läsning granskas texten analytiskt med 

ett utifrån-perspektiv. Ett estetiskt angreppssätt innebär istället att varje individ läser på 

olika sätt och efter varje ny läsning av en text kan tolkningen förändras då läsaren 

upptäcker nya aspekter att relatera till. Rosenblatt menar att det därför är av yttersta vikt 

att läraren inte försöker att tvinga på elever sin upplevelse av ett verk då det finns en risk 

att deras egna upplevelse av texten förminskas (Rosenblatt, 1995, s. 23–32, 292). 

Den andra teorin som ofta lyfts fram är Langers föreställningsvärldar som kan beskrivas 

som inre textvärldar som är individuella och formas utifrån en persons erfarenheter och 

känslor. Författaren menar att det finns fem olika steg i vilka en människa ”bygger” 

föreställningsvärldar. Dessa är att (1) stå utanför och kliva in i en miljö, (2) vara inuti och 

röra sig i en miljö, (3) kliva ut och tänka igenom vad du vet, (4) kliva ut och objektivt 

granska upplevelsen och (5) lämna en miljö och ta sig bortom den. Langer menar att 
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bygget av dessa föreställningsvärldar är det som skapar mening och sammanhang av 

läsningen. Om skapandet misslyckas går mycket av meningen med läsningen förlorad 

(Langer, 2011, s.16–25). 

Det båda dessa teorier har gemensamt är att författarna anser att det personen för med sig 

in i läsningen är det som påverkar hur texten kommer att tolkas. De ser läsning som en 

aktiv handling då det är läsaren som tillför mening till texten genom sina tolkningar av 

den. 
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Metod 

För att besvara våra forskningsfrågor genomfördes en litteraturstudie för att få en bild av 

vad forskning har funnit som betydelsefullt gällande lärares val av klassisk skönlitteratur 

i svenskundervisningen. Mukherji och Albon (2015, s. 247–249) beskriver en 

litteraturstudie som en sammanställning av besläktad litteratur inom ett relevant ämne där 

forskning bedrivs. Författarna menar också att det alltid är viktigt att genomföra en 

utförlig litteraturstudie oavsett syftet med den vetenskapliga undersökningen. Detta på 

grund av att det hjälper till att skapa en uppfattning kring det mest relevanta inom ett 

forskningsområde. Det behövs också för att få reda på inom vilka områden det finns 

behov av ytterligare forskning. 

Sökning och sökord 

Sökandet inleddes i databasen ERIC. Anledningen var att sökningar på klassisk 

skönlitteratur även skulle ge mängder med träffar inom litteraturhistoria och 

litteraturvetenskap. Genom att söka i ERIC skapades därmed automatiskt en avgränsning 

så att träffarna även skulle behandla pedagogik. Utifrån relevanta träffar genomfördes 

även kedjesökningar, bland annat för att hitta definitioner av olika begrepp.  

Vid de första sökningarna användes alltför breda sökord vilket resulterade i väldigt 

många träffar, cirka 26 000. Sökningen justerades därför så att våra sökord skulle finnas 

med i titeln. Detta gav goda resultat med istället 24 träffar varav de allra flesta var 

relevanta för studien. Exempel på några sökord som använts: Literature AND classics 

AND (”primary school” OR ”elementary school” OR ”middle school”), Teacher* AND 

Classics AND (Kluster, synonymer för undervisning), How Teacher* Literature, DE 

”Classics (literature)” AND classroom, Literature AND (kluster, synonymer för 

mellanstadiet). 

Utöver att söka via fritext i ERIC användes även Tesaurusen för att försöka avgränsa och 

finna för oss relevanta texter. I de fall som det inte gick att få tag i artiklarna som fulltext 

via ERIC, användes Google Scholar för att söka på och hämta dessa titlar.  

Sökningarna i ERIC resulterade enbart i undersökningar och forskning utförd i andra 

länder. Därför genomfördes även en sökning i databasen Swepub för att få fram 

undersökningar som handlade specifikt om den svenska skolan. Sökorden som användes: 

Literature AND Teacher*, gav cirka 250 träffar. Många av dessa träffar sållades bort 
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direkt då de inte var relevanta för studiens syfte, främst på grund av att de inte hade fokus 

på klassiker eller skönlitteratur utan var inriktade på läsning i stort.  

Förutom datorbaserad sökning har material även sökts via bibliotek. 

Urval och analys 

Urvalet av källmaterial har gjorts med fokus på lärares attityder till sitt användande av 

klassisk skönlitteratur. Vi har därför försökt bortse från klassikernas vara eller icke vara i 

skolan då detta är ett så beforskat ämne att det hade riskerat att ta över studien. 

Gallringen av materialet har gjorts genom att läsa sammanfattningar och nyckelord för att 

därefter göra en sammanställning av de för studien relevanta källorna. Ytterligare en 

avgränsning bestod i att enbart artiklar ur tidskrifter som fått peer review-godkännande 

bearbetades. 

Efter att en första gallring genomförts bearbetades det kvarvarande materialet genom 

närläsning. Då alla texter noggrant granskats började olika, för studiens syfte, relevanta 

teman uppenbaras. Varje tema tilldelades en egen färg, som sedan användes för att skapa 

markeringar i de olika texterna. När varje text genomgått både närläsning och 

färgläggning fördes resultaten in i en mall för en översikt över samband och olikheter 

mellan resultaten. 

Material 

Det material som använts innefattar bland annat handböcker, uppslagsverk och 

ämneslitteratur för att definiera olika begrepp och ge en bakgrund till ämnet. 

Vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar ligger till grund för själva 

litteraturstudien. Även icke-vetenskapliga tidskriftsartiklar och övriga medier har använts 

för att skapa en bild av mediedebatten gällande litteraturundervisning. Nedan i tabellen är 

de texter som analyserats i resultatdelen listade. 



   

 

9 
 

 Författare (år) Titel Publikationstyp Land 

Agee, J. (1998) How Experienced English  

Teachers Assess the 

Effectiveness of Their 

Literature Instruction 

Rapport USA 

Ewald, A. (2007) Läskulturer – Lärare, elever 

och litteraturläsning i  

grundskolans mellanår 

Doktorsavhandlin

g 

Sverige 

Holt-Reynolds, D. och 

Williamson 

McDiarmid. G. (1994) 

How Do Prospective 

Teachers Think about 

Literature and the Teaching 

of Literature? 

Rapport USA 

Johansson, D. och 

Lindholm, Å. (2008) 

Vad styr lärarnas val av 

skönlitteratur 

på gymnasieskolan?: Hur 

skulle lärarna påverkas och 

skulle deras yrkesutövning 

förändras av en litterär 

kanon? 

Examensarbete Sverige 

Landt, S. (2013) Books for Boys: 

Multicultural Literature with 

Strong Male Characters 

Artikel USA 

Leland, C. H., 

Lewinson, M. och 

Harste, J. C. (2018) 

Teaching Children’s 

Literature: It's Critical! 

Bok Storbritanni

en 

Lewis, C. (1999) The Social and Ideological C

onstruction of "Free-

Choice Reading." 

Konferensbidrag Kanada 

McNair, J. C. (2010) Classic African American 

Children’s Literature. 

Artikel USA 

Molloy, G. (2002) Läraren, litteraturen, eleven: 

En studie om läsning av 

skönlitteratur på högstadiet 

Doktorsavhandlin

g 

Sverige 

Sjöstedt, B. (2013) Ämneskonstruktioner i 

ekonomismens tid: om 

undervisning och styrmedel i 

modersmålsämnet i svenska 

och danska gymnasier. 

Doktorsavhandlin

g 

Sverige 

Styles, M. (2010) Learning Through Literature: 

the case of the Arabian 

Nights 

Artikel Storbritanni

en 

Youssef, L. (2010) A Matter of Relevance: 

Teaching Classics in the 21st 

Century 

Artikel USA 



   

 

10 
 

Resultat 

Att de läser eller vad de läser? 

I analysen framkom två sätt att se på skönlitteratur i undervisningen: (1) det viktiga är att 

eleverna läser överhuvudtaget, respektive (2) det viktiga är vad eleverna läser. Studiens 

syfte är att granska lärarens val av skönlitteratur och därför beskrivs nedan det andra 

synsättet mer ingående. Eftersom det första sättet att se på sin litteraturundervisning 

också är vanligt förekommande bland lärare kunde det dock inte helt utelämnas ur 

resultatet, varför detta inledningsvis beskrivs mer kortfattat. 

Det första synsättet var prioriteringen att eleverna läser, oavsett vad de läser. Elevers 

läsintresse ses som något som byggs upp genom elevernas egna läsning och att de själva 

tillåts välja vad de vill läsa (Styles, 2010). I den litteratur där all läsning av elever 

framhölls som positiv betonades literacy som ett huvudsyfte med läsningen. Literacy 

beskrivs av UNESCO (2004, s. 13) som förmågan att förstå och identifiera sig med 

läsning genom medskapande, bearbetning och kommunikation. Förmågan innefattar 

också ett kontinuerligt lärande och revidering av förståelsen vilket låter individen 

utvecklas.  

Litteratur som lyfte fram det andra synsättet, vikten av vad eleverna läser, förekom 

också. I denna litteratur var inkludering och multikulturell skönlitteratur återkommande 

som betydelsefulla utgångspunkter. Leland, Lewinson och Harste (2018, s. 73–75) 

uppmanar till användandet av skönlitteratur där mångfald och olika kulturer representeras 

på ett icke-generaliserande sätt, av författare från olika delar av världen och olika 

bakgrund. Sådan läsning förs av forskning fram som viktig för alla för att kunna utveckla 

förståelse för olika levnadsförhållanden, samtidigt som inkluderande skönlitteratur ska ge 

alla möjligheten att känna igen sig i läsningen (Leland et al., 2018; McNair, 2010). Just 

att känna igen sig i personporträtten i läsningen lyfts fram av många som talar för vikten 

av vad eleverna läser, men det finns också andra aspekter att känna igen sig i. Youssef 

(2010) menar att tematisk relevans är den avgörande faktorn för att elever ska kunna ta 

till sig en klassisk text. I sin studie utgick hon från de fyra dimensionerna: tid, plats, 

kultur och språk för att därigenom tillgängliggöra läsningen av klassiker för sina elever. 

Till undervisningen valdes klassisk skönlitteratur som skulle ligga förhållandevis nära 

eleverna i alla fyra dimensioner, men denna läsning mottogs inte alls så som författaren 

förväntat sig då eleverna hade svårt att ta den till sig och relatera till den. När klassen 
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senare arbetade med klassiker där avståndet mellan elev och verk var större gällande tid, 

plats, kultur och språk kunde eleverna däremot utan svårighet relatera till det. Det 

avgörande visade sig enligt Youssef vara att eleverna kunde känna igen sig i det andra 

verkets tema, här kärlek och vardagliga problem. Författaren menar att närmande till 

läsningen i de fyra dimensionerna ökar tillgängligheten, men att den tematiska relevansen 

är det som i slutändan avgör huruvida läsaren kan göra verket till sitt eget. Även Molloy 

(2002, s. 315) kunde i sin undersökning se att det inte krävdes att eleverna kunde se sig 

själva i texten för att ta den till sig. Istället räckte det med att litteraturen lyfte någon 

fråga eller ett tema som eleverna kunde koppla till sin vardag och/eller fann intressant.  

Literacy är också ett begrepp som förespråkarna för vad eleverna läser använder sig av, 

men de ser det snarare som en följd av läsning än som ett självändamål. Landt (2013, s. 

6) talar för att en läsare genom att läsa skönlitteratur där denne känner igen sig också 

utvecklar sin literacyförmåga. Ett annat begrepp som dyker upp i dessa sammanhang är 

dekontextualisering, alltså att kunna använda sina språkliga förmågor i flera olika 

kontexter. Dekontextualiserade språkförmågor kan också kallas för sekundära diskurser. 

Sjöstedt (2013, s. 216–218) pekar på undervisning i sekundära diskurser som ett av 

skolans viktigaste uppdrag, att elever ska få tillägna sig en kontextoberoende språklig 

förmåga. Detta menar Sjöstedt att just läsning av klassisk skönlitteratur bidrar med. 

Genom att språkbruket skiljer sig från det nutida hjälper denna typ av läsning elevernas 

interkontextuella förståelse. Sjöstedt beskriver skillnaderna mellan primär och sekundär 

diskurs, där kontexten utgör en kritisk skillnad. Den primära diskursen beskrivs som det 

vardagliga språkanvändandet, det kontextbundna språk vi använder för att kommunicera 

inom vår närmsta sfär. I den sekundära diskursen ingår istället ”alla andra diskurser vi 

tillägnar oss senare i livet”, kontextoberoende diskurser såsom exempelvis skolspråk 

(Sjöstedt, 2013, s. 216). Författaren talar här alltså för vikten av vad eleverna läser, att de 

genom att läsa klassisk skönlitteratur de kan relatera till också får möjlighet att utveckla 

sin literacyförmåga och sin förståelse oberoende av kontext.  

All litteratur ställde dock inte de båda synsätten mot varandra, där det ena ansågs 

viktigare. Landt (2013) menar att skönlitterär läsning syftar till både literacy och 

identitetsutveckling. Att elever läser alls och vad elever läser är enligt författaren lika 

viktigt, men hon menar att de båda synsätten appliceras på olika typer av läsning.  

Lärares val av skönlitteratur 



   

 

12 
 

Nedan redovisas resultaten av litteraturstudien som belyser hur lärare väljer den 

skönlitteratur som litteraturundervisningen ska behandla och hur de motiverar dessa val. 

Genom en kvalitativ undersökning bestående av intervjuer med erfarna lärare som 

undervisar i skönlitteratur kom Agee (1998) fram till att det som lärare baserar valet av 

litteratur och undervisningsmetod på är (1) egna personliga upplevelser, (2) målet de har 

med sin undervisning, (3) hur elevgruppen ser ut och (4) vad den har för inställning till 

litteratur. De två första faktorerna såg även Holt-Reynolds och Williamson McDiarmid 

(1994) när de utförde en studie där lärarstudenter som läste litteraturkunskap ombads 

välja ut texter för undervisning och sedan motivera hur de gjort valen. Holt-Reynolds och 

Williamson McDiarmid kunde även utläsa att studenterna inte ansåg att de genom sin 

utbildning fått tillräckligt med verktyg eller kriterier för att basera sina val av 

skönlitteratur på. Därför blev det istället egna erfarenheter som fick ligga till grund för 

dessa val. Johansson och Lindholm (2008) såg också detta i sin kvalitativa undersökning, 

där de intervjuade yrkesaktiva lärare, nämligen att lärare baserade sina val av 

skönlitteratur på personliga upplevelser och elevgruppens motivation. Utöver dessa 

faktorer menade respondenterna att även ekonomi hade en avgörande roll för vilken 

litteratur som användes i undervisningen. Molloy (2002, s. 320) kunde också hon i sin 

undersökning se att lärare baserade sitt val av skönlitteratur på egna erfarenheter, 

närmare bestämt valdes ofta sådan litteratur som bearbetats under den egna skolgången. 

Författaren menar att det på detta vis skapas en informell kanon då lärare efter lärare gör 

samma val av litteratur.  

Sjöstedt (2013, s. 171–172) fann däremot att det i svenskundervisningen inte är läraren 

som väljer vilken skönlitteratur som undervisningen ska behandla. Istället är det bristen 

på riktlinjer i kursplanen som leder till att litteraturundervisningen i princip helt består av 

elevernas egna tysta läsning. Det blir på detta vis alltså eleverna själva som står för valet 

av skönlitteratur och inte läraren. Även Ewald (2007) kunde genom resultatet av sin 

undersökning se att valet av skönlitteratur för eleverna i mellanåren oftast inte gjordes av 

läraren. Tidsbristen i kombination med avsaknad av fortbildning i litteraturundervisning 

gjorde att många lärare inte kände att de var tillräckligt insatta eller hade kunskapen att 

göra dessa val. Ewald såg istället att förmedlingen av skönlitteratur till elevernas egna 

tysta läsning, vilket var den dominerande formen av litteraturundervisning, gjordes av 

bibliotekarie eller annan personal på skolan som genomgått fortbildning på eget initiativ. 

På grund av detta menar Ewald att ett fungerade skolbibliotek är av yttersta vikt, då 
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eleverna i princip inte skulle få ta del av någon skönlitteratur eller litteraturundervisning 

annars. Också McNair (2010) understryker behovet av kompetent bibliotekspersonal. För 

att ge eleverna en så god läsupplevelse som möjligt menar hon också att både 

bibliotekarier och lärare måste ha kunskap om klassisk barnlitteratur, så att de därigenom 

kan vägleda eleverna till meningsfull läsning.  

Starka traditioner i svenskämnet 

Ett återkommande tema som framkom i de analyserade texterna var att svenskämnet är 

starkt präglat av traditioner. Nedan lyfts exempel på detta fram. 

Molloy (2002) såg i sin undersökning, som tidigare nämnts, att lärare tenderar att välja 

samma läsning som lärarna under den egna skolgången valde. På grund av detta kunde 

författaren se att genuspraktiken i litteraturundervisningen förblev oförändrad. Bland 

annat visade sig detta genom att lärarna valde skönlitteratur främst skriven av män där 

kvinnor/flickor sällan fanns representerade i verken. Molloy menar dock att mycket lite 

skulle förändras genom att räkna kvinnliga och manliga huvudkaraktärer. Istället bör 

fokus ligga på hur de olika könen framställs i texten och hur samtalen rörande genus ser 

ut i klassrummet. I sin studie av elevers självvalda läsning kunde Lewis (1999) se att det 

också fanns en tydlig skillnad mellan vilken skönlitteratur pojkar och flickor väljer att 

läsa. Här utmanades alltså inte heller den rådande genuspraktiken. I likhet med Molloy 

understryker också Lewis vikten av klassrumssamtalen kring både läsningen och genus. 

Hon lyfter också fram att läraren, förutom att moderera meningsfulla litteratursamtal 

också bör vara uppmärksam på vilka kvalitéer i dessa samtal som ses som högre. Lewis 

såg i sin studie att en skillnad mellan flickors och pojkars läsning var att flickorna 

fokuserade mer på känslor och karaktärer när pojkarna fokuserade mer på handling. 

Lärarens mål med undervisningen var att litteraturen skulle väcka känslor hos eleverna, 

varför flickornas läsning med efterföljande kommentarer ansågs bättre än pojkarnas, 

vilkas läsupplevelse därigenom tillintetgjordes. Lewis och Molloy menar båda att det är 

viktigt att som lärare ha i åtanke vilka frågor och vilket fokus eleverna själva tar med sig 

in i sin läsning, för att därigenom kunna åstadkomma det önskade resultatet med 

undervisningen.  

Att svenskundervisningen präglas av starka traditioner var något även Ewald (2007) 

kunde se i resultaten av sin undersökning. Ewald menar att svenskämnet och 

litteraturundervisningen exempelvis inte alls hängt med i IT- och medieutvecklingen, 
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vilket skapar onödigt skarpa kontraster mellan elevernas fritid och undervisningen i 

skolan. Svenskämnets brist på kopplingar till elevernas vardag medför till exempel att 

skönlitteraturläsning blir något eleverna bara gör i skolan. 

Svenskämnets traditionsbundenhet syntes även i olika undervisningsmoment kopplade 

till litteraturundervisningen. Där användes läsning ofta enbart som ett språkutvecklande 

verktyg, alltså det synsätt som i studien kallas att eleverna läser. Både Molloy (2002) och 

Ewald (2007) kunde genom sina undersökningar se att eleverna mycket sällan läste 

samma bok, vilket i sin tur ledde till att boksamtal eller liknande bearbetning av 

skönlitteratur inte var vanligt förekommande. Ewald såg att den för klassen gemensamma 

läsningen bestod av lärarens högläsning. Författaren menar dock att denna typ av läsning 

inte ledde till något djupare resonemang kring texten och att möjligheten att anknyta till 

läroplanens inledande del, värdegrund och demokratiuppdrag, gick förlorad. Ett resultat 

Molloy (2002, s. 323–325) såg var att lärare tenderar att hålla sig till ett arbetssätt där 

eleverna ska svara på frågor om texter de läst även när det kommer till skönlitteratur. 

Författaren menar att lärare känner sig obekväma med att låta eleverna ställa frågor och 

fritt diskutera svåra ämnen som skönlitteraturen ibland lyfter. Detta på grund av en 

osäkerhet över att inte ha svar på de frågor som kan uppstå bland eleverna. 

Skönlitteratur för identitetsskapande och inlevelseförmåga 

I litteraturstudien visade sig ett genomgående tema vara skönlitteratur som ett 

identitetsskapande verktyg. Också inlevelseförmåga, empati och förståelse för andra 

människors levnadsvillkor omnämndes som förtjänster hos skönlitterär läsning i 

allmänhet och läsning av klassiker i synnerhet. Nedan lyfts dessa inslag i litteraturen 

fram. 

Identitetsskapandet i läsning kan ske antingen genom eller i kontrast till igenkännande. 

Vid identitetsskapande genom igenkännande kan läsaren känna igen sig i sin läsning, 

något som framhålls som en viktig egenskap hos skönlitteratur som används i skolan 

(Leland et al., 2018; Youssef, 2010; Landt, 2013). Identitetsskapande i kontrast till 

läsningen är istället när läsaren inte kan känna igen sig i det som läses och skapandet av 

den egna identiteten endast kan göras i motsats till läsningen. Det eleven tar med sig från 

sin läsning är alltså att hen är ”någon annan” än den som representeras (Landt, 2013, s. 

3). Landt menar också att elever som upplever att människor med samma etniska 

bakgrund som dem inte finns representerade i skönlitteraturen riskerar därigenom att få 
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sin redan befintliga känsla av marginalisering i samhället förstärkt. Förutom att eleverna 

ska kunna se sig själva i läsningen förespråkar författaren också att där bör finnas goda 

förebilder för eleverna. Hon understryker alltså att eleverna ska kunna se sig själva i 

karaktärer som de också kan se upp till. Samma typ av läsning lämpar sig enligt Leland et 

al. (2018, s. 70) för hela klassen, även för de elever som inte upplever sig 

marginaliserade. Skönlitteratur som behandlar karaktärer och kulturer som inte 

överensstämmer med samhällsnormen på ett positivt och objektivt sätt kan effektivt 

användas för att överbygga klyftor mellan ”oss och de andra” samt för att bryta ner 

fördomar. Enligt Youssef (2010) är det dock inte nödvändigtvis karaktärer läsaren måste 

känna igen sig i för att finna läsningen meningsfull. Hon talar för att man som läsare kan 

känna igen sig i och relatera till såväl personer som situationer och dilemman i 

skönlitteraturen. Beträffande identitetsskapande genom just klassisk skönlitteratur kan 

detta vara en möjlighet för eleverna att tillägna sig den. Genom att bearbeta klassiker som 

behandlar ämnen eleverna kan relatera till kan de ta till sig läsningen även om denna 

ligger långt ifrån dem i tid och kultur. 

Konsekvenser av lärares val av skönlitteratur 

Utifrån de analyserade texterna framkom att det uppstår ett flertal konsekvenser för 

eleverna till följd av lärarnas val av skönlitteratur. Några av dessa redovisas nedan. 

Youssef (2010) menar att en texts tematiska relevans för läsaren gör att elevers reaktion 

på läsning blir oförutsägbar, då verkets tema kan uppfattas olika av olika läsare. Trots att 

universella teman ofta lyfts fram som en av fördelarna med klassiker så menar författaren 

att universella teman inte existerar då teman skapas i läsarens tolkning utifrån de egna 

referensramarna. Genom medvetenhet om den tematiska relevansen kan dock läraren 

göra mer underbyggda val av skönlitteratur, genom att basera sina val också på tema, 

istället för enbart elevernas närhet till verket i tid, plats, kultur och språk. 

Sjöstedt (2013) kunde genom sin undersökning se att en konsekvens som uppstår för 

svenska elever är att de efter avslutad skolgång inte tillägnat sig ett ämnesspråk för att 

kunna ta sig an och analysera texter på ett utförligt sätt. Detta problem såg författaren 

uppstod bland annat på grund av brister i svenskämnets kursplan, som Sjöstedt menar 

inte innehåller tillräckliga direktiv för att kunna ge svenska elever en jämlik och fullgod 

modersmålsundervisning. Att lärare i den svenska skolan behöver lägga tid på att tolka 

kursplanen och att forma egna lokala dokument för sin undervisning leder till att onödigt 
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mycket tid och resurser går åt till det, istället för den faktiska lektionsplaneringen. 

Dessutom leder detta också till att undervisningen kan se mycket olika ut beroende på var 

i landet man befinner sig, vilket blir problematiskt ur ett likvärdighetsperspektiv. 

En annan konsekvens som uppstår på grund av lärares brist på fortbildning inom 

litteraturundervisning är enligt Ewald (2007) att det i den svenska grundskolans mellanår 

helt och hållet saknas en medveten didaktisk litteraturundervisning. Ytterligare en 

konsekvens av det här blir att eleverna därför går miste om de erfarenheter som 

skönlitteraturläsningen skulle kunna erbjuda. Om undervisningen gav möjlighet att 

kollektivt i klassrummet kritiskt granska och problematisera lästa texter skulle fördelarna 

med skönlitteraturen bättre tas till vara enligt Ewald. Även Sjöstedt (2013) såg denna 

brist genom sin undersökning, som påvisade att avsaknaden av tydliga ramar för 

undervisningen i svenskämnet leder till att svenska elever efter avslutad skolgång inte har 

utvecklat tillräckligt god förmåga att analysera texter. Ytterligare en konsekvens som kan 

uppstå på grund av att riktlinjer för val av skönlitteratur saknas såg Lewis (1999) som 

menar att elever väljer skönlitteratur efter den rådande klassrumsnormen.  Läraren 

lämnar, enligt Lewis, valmöjligheten av skönlitteratur till eleverna för att de därigenom 

ska kunna anpassa sin läsning efter egna intressen och på så sätt få möjlighet att känna 

igen sig själva i litteraturen. När läraren helt lämnar över valet av litteratur åt eleverna 

blir det dock snarare klassrumsklimatet, med sin hierarki och sitt samspel, som beslutar 

vad som läses.  
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Diskussion 

Tillförlitlighet 

Materialet som ligger till grund för litteraturstudien består av undersökningar som är 

genomförda och/eller granskade av personer som besitter relevanta och dokumenterade 

yrkeserfarenheter i form av doktorstitlar eller är hämtade ur tidskrifter som erhållit peer 

review-godkännande. Vi bedömer därför resultatet av vår studie som tillförlitligt.  

En av arbetets styrkor är bredden av källmaterial. Det analyserade materialet varierar i 

publikationstyp, är från olika länder och sträcker sig från år 1994 till 2018. En svaghet 

hos arbetet kan vara bristande fokus på just svenska skolan, då färre än hälften av 

källorna behandlar studier utförda i Sverige. Av det svenska materialet är dessutom större 

delen publicerat innan år 2011 när den nya läroplanen trädde i kraft. Eftersom studiens 

inriktning är på lärarens val har vi valt att inkludera studier utförda även i högre åldrar än 

årskurs 4–6. Avgränsningen har varit lärarens val, litteraturundervisning och 

svenskämnet, snarare än elevernas ålder. Då lite forskning finns som inriktar sig på 

lärarens val av klassisk skönlitteratur i årskurs 4–6 hade underlaget för studien blivit för 

litet med en ytterligare inriktning på elevernas ålder. 

Resultatdiskussion 

Val av skönlitteratur 

När det kommer till den första forskningsfrågan, gällande faktorer bakom lärares val av 

skönlitterära klassiker, visar resultatet av litteraturstudien att forskning kommit fram till 

olika svar. 

Flera av studierna visade att lärare baserade sina val av klassisk läsning på sin elevgrupp 

och sina ambitioner med undervisningen (Agee, 1998; Youssef, 2010; Holt-Reynolds och 

Williamson McDiarmid, 1994; Johansson och Lindholm, 2008). Bland annat framkom att 

lärarens syn på elevgruppen kan påverkas av exempelvis elevernas socioekonomiska 

bakgrund eller vilket gymnasieprogram de går. Beroende på om läraren ser sina elever 

som studiemotiverade eller inte, kan alltså ambitionen med undervisningen påverkas 

både positivt och negativt. Höga förväntningar från läraren leder till högre ställda mål. 

Genom lägre förväntningar riskerar istället de elever som själva har högt ställda mål att 

inte få chansen att utvecklas så långt som de annars hade kunnat. Lärarens bild av 

elevgruppen kan också påverka valet av skönlitteratur i form av verkets bakgrund och 
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handling. Viljan att eleverna ska finna litteraturen intressant och kunna känna igen sig i 

den styr då alltså valet. Detta visade sig dock i Youssefs (2010) studie kunna medföra 

oanade konsekvenser. Där framkom att lärarens planering kan ha rakt motsatt effekt mot 

vad som eftersträvades. En klassiker som användes i undervisningen, trots att den sågs 

som främmande och otillgänglig för elevgruppen och därför inte borde tilltala den, togs 

väl emot. Youssef såg att det som möjliggjorde meningsskapandet och tillägnandet av 

läsningen var hur väl eleverna kunde relatera till verkets tema. Detta blir en viktig aspekt 

att ha i åtanke vid val av litteratur till undervisningen. Det spelar kanske mindre roll om 

en bok är skriven nyligen eller för 200 år sedan. Det viktiga är att eleverna kan relatera 

till bokens tema. 

Molloy (2002) och Ewald (2007) belyser att litteraturundervisningen är starkt 

traditionsbunden. Eftersom tydliga direktiv i kurs- och läroplaner saknas skapas istället 

en informell kanon som baseras på vad erfarna kollegor använder och vad som användes 

under den egna skolgången. Många lärare baserar sina val av skönlitteratur på denna 

informella kanon. Man väljer läsning till undervisningen utifrån vad man känner till och 

känner sig säker i, eller så överlämnar man valet helt till andra mer erfarna lärare eller 

bibliotekarier. Dessutom baseras själva undervisningsmetoden i stor utsträckning på 

samma saker som litteraturvalen: kollegors beprövade erfarenheter. Problemet med det 

här är inte att man läser samma böcker, eller att fungerande undervisning återanvänds. 

Problemet blir att om samma undervisning används tillsammans med samma 

skönlitteratur så förblir genuspraktiken oförändrad. Då tillåts inte 

litteraturundervisningen utvecklas i takt med omvärlden och den rådande diskursen. 

Istället för en litteraturundervisning som speglar samhället lever den kvar i det förflutna.  

Skolverket lyfter fram skönlitteratur som en viktig del av svenskämnet. Detta är dock 

något som inte tycks speglas i den faktiska undervisningen. Både Ewald (2007) och 

Sjöstedt (2013) kunde genom sina undersökningar se att det i många fall är så att läraren 

inte alls väljer ut den skönlitteratur som behandlas i undervisningen. Istället föll valet av 

litteratur på eleverna själva eller på personalen i biblioteket. Det som går att tyda av 

resultaten i litteraturstudien är att många lärare och lärarstudenter inte anser sig vara 

tillräckligt insatta eller ha fått erforderlig fortbildning för att undervisa om skönlitteratur 

och litteraturhistoria (Ewald, 2007; Holt-Reynolds och Williamson McDiarmid, 1994). 

En fråga som uppstår är, om Skolverket ser på skönlitteratur som en viktig del av 
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undervisningen, varför får inte lärarstudenter under sin utbildning verktygen för att kunna 

skapa en medveten och genomtänkt litteraturundervisning? 

Krav på klassiker 

Den andra forskningsfrågan, angående hur lärares krav skiljer sig på klassisk respektive 

nutida skönlitteratur för barn och ungdomar gällande inkludering, visade sig något 

svårare att besvara. En anledning till det är att forskningen vi granskat inte haft ett sådant 

fokus. Istället har klassiker lyfts fram för sina fördelar som ämnesspråksutvecklare, för 

att lyfta språkets utveckling över tid men även för att belysa historiska händelser 

(Sjöstedt, 2013; Styles, 2010). Detta gör att det blir svårt att jämföra klassisk och nutida 

skönlitteratur i undervisningen då de tycks ses som två helt olika saker med helt skilda 

användningsområden. Svaret som framkommit på frågan om hur lärarens krav skiljer sig 

mellan de båda blir alltså att kraven kan skilja sig, men inte ur det hänseende frågan 

avser.  

Rosenblatt (1995) säger att efferent läsning ska föranleda estetisk läsning för att ge 

eleverna de bästa förutsättningarna att ta till sig det de läser. Istället för att först läsa för 

förståelsen och sedan läsa för upplevelsen verkar läsningen av skönlitteratur i skolan vara 

uppdelad mellan efferent och estetisk. Klassiker används huvudsakligen ur ett 

språkutvecklande syfte, där fokus ligger på literacy, förståelse och avkodning av vad 

texten berättar. Också historisk och kulturell kontext kan vägas in för att hjälpa 

förståelsen, klassiker verkar alltså främst läsas efferent (Styles, 2010). För estetisk 

läsning används däremot nutida skönlitteratur, där eleverna till synes förväntas ha den 

nödvändiga förförståelsen. Därför läggs inte tid på att förstå texterna först, utan läsningen 

blir estetisk från början. Den estetiska läsningen bör komma först efter den efferenta 

läsningen, för att eleverna dels ska kunna förstå läsningen, dels kunna tillägna sig 

innehållet och dels ha orden för att kunna ordna sina tankar och uttryck, både för sig själv 

och andra (Sjöstedt, 2013; Rosenblatt, 1995). 

Olika krav verkar ställas på klassiker och nutida skönlitteratur. Eftersom de används på 

olika sätt efterfrågas olika kvalitéer hos dem. I den analyserade litteraturen återkommer 

ståndpunkten att det finns klassiker som alla kan ta till sig (Leland et.al, 2018; Youssef, 

2010; Landt, 2013; McNair, 2010). Där lyfts kvalitéer fram såsom att förstå sin egen och 

andras historia och att därigenom överbygga gränser mellan ”oss och de andra” (McNair, 

2010; Leland et.al, 2018), att visa på goda förebilder (Landt, 2013) och att känna igen sig 

i främmande skönlitteratur genom dess tidlösa teman (Youssef, 2010). Ingenstans i den 
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analyserade litteraturen problematiseras dock att stereotypa beskrivningar av exempelvis 

kön och etnicitet förekommer mer frekvent i klassiker. Frågan om olika krav bottnade i 

en undran över hur lärare hanterar detta i litteraturundervisningen. Svaret kan vara att det 

inte hanteras. Synen tycks finnas att generaliserande karaktärsbeskrivningar inte behöver 

problematiseras om klassiker används enbart som ett språkutvecklande verktyg eller för 

att ge ett historiskt perspektiv. 

Likvärdig litteraturundervisning 

Svaret på vår tredje fråga, som rör konsekvenserna av lärares val, är att det i svenska 

skolan idag inte existerar en likvärdig litteraturundervisning. Detta på grund av för lite 

fortbildning av lärare, luddiga direktiv i kursplan och läroplan och ibland även bristande 

tillgång till böcker på grund av avsaknaden av skolbibliotek (Sjöstedt, 2013; Ewald, 

2007; Holt-Reynolds och Williamson McDiarmid, 1994). Olikvärdigheten hos 

undervisningen kan visa sig både mellan skolor, där exempelvis personalens kompetens 

eller engagemang kan skilja sig, men också inom enskilda klasser. Lewis (1999) visade i 

sin studie att lärarens ambitioner med undervisningen kan leda till att endast det resultat 

som läraren planerat värdesätts. Andra oförutsedda resultat eller vinster med 

undervisningen riskerar därför att förbises om inte läraren har i åtanke att läsning och 

läsupplevelser kraftigt kan skilja sig mellan olika läsare. Läsning är en aktiv handling 

(Rosenblatt, 1995; Langer, 2011). Det blir därför viktigt att reflektera över att vi alla har 

olika förförståelse och därmed kommer att se på en text och tolka den på olika sätt. 

Risken finns att elever som läser på ett efferent sätt inte bedöms på samma sätt som de 

som läser estetiskt. Eftersom den estetiska läsningen är i fokus så är det bara den som 

räknas. För att kunna skapa en likvärdig litteraturundervisning blir det kanske rättvisare 

att, som Molloy (2002) menar, utgå från elevernas upplevelser av texten och frågor som 

uppstått hos läsarna istället för att fokusera på vilka frågor man som lärare vill att 

eleverna ska ha svar på. Generellt i svenskundervisningen visade Sjöstedt (2013) att 

elever inte får möjlighet att utveckla ett ämnesspråk för att bearbeta skönlitteratur. Detta 

menar han har att göra med att läsning i den svenska skolan oftast har en estetisk 

inriktning. Syftet med läsningen är alltså att elever ska känna något. Lewis studie sedd ur 

Sjöstedts och Rosenblatts perspektiv kan därför tyda på att elever riskerar att avskräckas 

från att först söka förstå en text innan de fortsätter analysera den estetiskt. 

Skolverket lyfter fram att ett av skolans viktiga uppdrag är att fungera som ett 

komplement till elevernas hemmiljö och bidra med kunskap och uppfostran som eleven 
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annars skulle ha gått miste om (Skolverket, 2018, s. 3). Ewald (2007) och Sjöstedt (2013) 

har kommit fram till att det inte är läraren som väljer vilken skönlitteratur som 

undervisningen ska behandla. Dessutom har Lewis (1999) sett att det inte heller är 

eleverna, utan istället klassrumsnormen som avgör vad eleverna läser. Det blir därför 

mycket svårt att styra litteraturundervisningen i en sådan riktning att den faktiskt bidrar 

till att eleverna får tillägna sig sådan skönlitteratur de annars inte skulle fått ta del av. 

Utan en reglerad litteraturundervisning, där läsningen i skolan bestäms av 

klassrumsnormen istället för kursplaner, riskerar undervisningen att bli ojämlik. De 

elever som redan läser på fritiden läser samma böcker i skolan och skolan fungerar därför 

inte som ett komplement för dem. De elever som däremot inte läser på sin fritid får 

istället endast ta del av den läsning som klassrumsnormen bestämmer. För dessa elever 

fungerar litteraturundervisningen visserligen som ett komplement till hemmet, men de 

riskerar att få en väldigt ensidig bild av skönlitteratur. 

Vidare forskning 

Genom vår litteraturstudie ringades att antal frågor in som befintlig forskning i dagsläget 

inte besvarat. Våra förslag för vidare forskning är därför: Behöver lärare och 

lärarstudenter fortbildas ytterligare inom skönlitteratur och litteraturhistoria för att känna 

sig säkrare i sin litteraturundervisning? Skulle det i så fall bidra till att eleverna vid 

avslutad skolgång införskaffat ett ämnesspråk inom svenskämnet och utvecklat förmågan 

att analysera texter? Eller är det så att det är kursplanen i svenska som behöver 

specificeras ytterligare för att skapa tydligare ramar för lärare att utforma sin 

undervisning inom?
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