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Litteraturstudien behandlar skönlitteratur i undervisning, vilka effekter den har 

samt varför skönlitteratur bör läsas i skolan. Syftet med litteraturstudien är att 

kartlägga skönlitteraturens roll i undervisningen samt synliggöra dess möjligheter. 

Frågeställningar som används är: Vilka faktorer påverkar läsning?; Varför ska 

skönlitteratur läsas i skolan?; Hur används skönlitteratur i undervisning och vad 

ger det för effekter? Studien är en litteraturstudie där datainsamling av texter gjorts 

utifrån tidigare nämnt syfte. Komparativ analysstrategi har även använts för att 

visa på ett vidgat perspektiv inom problemområdet. De teorier som genomsyrar 

detta arbete är den sociokulturella teorin, kognitivismen och pragmatismen.  

 

Resultatet visar att undervisning kring skönlitteratur ofta saknas och 

bakomliggande orsaker till detta samt beskriver hur tillgång till skönlitteratur 

främjar läsning. Resultatet belyser såväl fördelar som nackdelar med skönlitteratur 

i undervisning. Slutsatsen av detta arbete är att skönlitteratur kan ha en positiv 

påverkan på elevers utveckling av ett flertal förmågor. För att möjliggöra denna 

utveckling krävs att en mängd faktorer samspelar såsom lärarens unika kompetens, 

ett tydligt syfte med undervisningen och elevernas aktiva deltagande. 
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1. Inledning  

Läsning kan vara ett sätt att koppla av såväl som att boken kan bredda våra kunskaper. Vi som 

studenter upplevde under vår verksamhetsförlagda utbildning1 i ett flertal olika skolor att 

skönlitteratur inte tillämpades på ett varierat och fördjupat sätt. Elever läste som utfyllnad när 

tillfälle gavs istället för som ett komplement till en varierad svenskundervisning. I kontrast till 

denna bild anser vi att skönlitteratur ska användas på flera varierade sätt i undervisningen. Vi 

menar att skönlitteratur kan ge elever en njutningsfull upplevelse, nya kunskaper och öppna 

upp för kommunikation mellan elever. Progress in International Reading Literacy Study2 är en 

internationell studie som undersöker elevernas läsförmåga och attityder till läsning. 

Undersökningen som gjordes år 2016 har ännu inte publicerats och därmed får resultatet från 

den senaste PIRLS från år 2011 ligga som grund för denna studie. Undersökningen visar att 

läsningen i årskurs 4 har försämrats jämfört med föregående undersökning som gjordes år 2006 

(Skolverket, 2012). Den största skillnaden var att allt fler elever inte nådde upp till de nivåer 

som i PIRLS är de högsta utan elever läste på en grundläggande eller medelgod nivå.  

 

Syftet med studien är att ge en överblick över effekter gällande undervisning med skönlitteratur 

samt utröna om användningen av skönlitteratur i undervisning stämmer överens med våra egna 

erfarenheter. Kan bristen av ett varierat arbetssätt kring skönlitteratur i undervisningen som vi 

upplevt stämma överens med praktiken eller har det postmoderna samhällets utveckling lett till 

den skönlitterära bokens numera låga status? Persson (2012) betonar skönlitteraturens och 

bokens roll i såväl samhälle som skola, han menar att den tidigare ledande ställning som 

skönlitteratur haft i samhället inte finns kvar idag men även att synen på boken måste 

problematiseras. All skönlitteratur kan inte ses som en enkel väg till att skapa goda och kunniga 

samhällsmedborgare (Persson, 2012). Vi har valt att avgränsa studien genom att utelämna 

elever med lässvårigheter och elever med annat modersmål än svenska, då dessa aspekter tycks 

alltför stora att inkludera i denna studie. Vi berör inte hur modern medieform påverkar 

skönlitteraturläsning, då fokus ska vara på skönlitteraturens roll i klassrummet. Läsande och 

skönlitteratur kopplat till genus har medvetet exkluderats, detta för att fokus ska vara på boken 

i sin helhet, oberoende av vem som läser. Vanligtvis involverar läsande också skrivande men i 

denna studie har vi valt att avgränsa oss till enbart läsning.  

 

                         
1 Fortsättningsvis kommer förkortningen VFU användas 
2 Fortsättningsvis kommer förkortningen PIRLS användas 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga skönlitteraturens roll i undervisningen. Skönlitteratur ska 

enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 20113 (Skolverket, 2011b) 

behandlas inom svenskämnet. Vi anser att skönlitteratur kan användas i flera skolämnen för att 

nå de kunskapskrav som är uppsatta för slutet av årskurs 6. Utifrån forskning kommer studien 

ge en överblick över hur skönlitteratur används i undervisning. Våra frågeställningar är: 

 Vilka faktorer påverkar läsning? 

 Varför ska skönlitteratur läsas i skolan?  

 Hur används skönlitteratur i undervisning och vad ger det för effekter?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
3 Fortsättningsvis kommer förkortningen LGR 11 användas 
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3. Bakgrund 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka skönlitteraturens betydelse i undervisningen 

baserat på forskning. Det sociokulturella perspektivet, kognitivismen och pragmatismen är 

utgångspunkter i vår studie och en förklaring kring dessa inleder detta bakgrundskapitel. Vidare 

behandlas skönlitteratur i svenskundervisning och läsning som process. Därefter behandlas 

skönlitteratur i skolan och hur skönlitteratur kan användas i undervisning. Bakgrunden avslutas 

med hur val av skönlitteratur kan ske.  

 

3.1. Pedagogiska perspektiv 

Inom pragmatismen anses undervisning och bildning i grunden vara samma sak. Elever ska 

genom undervisning fostras till goda samhällsmedborgare, för att möjliggöra detta är urvalet av 

innehållet i undervisningen en central aspekt. Vygotskij som företräder det sociokulturella 

perspektivet menade istället att skolan ska erbjuda elever en miljö där de kan vidga sina 

vardagliga kunskaper till att även inkludera mer av det samlade mänskliga vetandet. 

Pragmatismens företrädare Dewey ansåg att kultur reproduceras från generation till generation 

vilket leder till en gemensam kulturell referensram (Sundgren, 2011; Säljö, 2011). Skolans 

uppdrag enligt LGR 11 är att förmedla de kunskaper som utgör den gemensamma referensramen 

(Skolverket, 2011b), denna referensram möjliggör förståelse för livets mening och villkor. 

Kring kulturbegreppet används samma beskrivning som Wiktionary använder. Kultur innefattar 

en grupp individer som har ett gemensamt beteende och traditioner, vilket ofta är begränsat till 

ett visst geografiskt område (Wiktionary, 2016). Persson (2007) komplicerar begreppet då han 

menar att kultur är ett hyper-komplext begrepp som under tidens gång fått involvera allt mer. 

Kulturbegreppet kan ses ur tre olika aspekter; Vad kultur är, hur kultur finns och vad kultur gör 

(Persson, 2007). Vygotskij anser att människan i sig är en kulturell varelse som genom 

sociokulturellt samspel med andra formas i sitt tänkande, kännande och sin kommunikativa 

förmåga (Sundgren, 2011; Säljö, 2011). En formulering i LGR 11 ligger mycket nära 

pragmatismens grundtanke gällande utbildning då det står att kulturarv är något som överförs 

och utvecklas från en generation till nästa (Skolverket, 2011b). I den kognitiva traditionen 

utgörs grundidén av att människan är en informationsbehandlande varelse. Lärande anses vara 

att ta in, bearbeta och kombinera information som befästes genom repetition. Piaget är ett känt 

namn inom kognitivismen även om hans syn på lärande skiljer sig från kognitivismens tankar. 

Som pedagog intresserade sig Piaget för hur barn kom fram till sina svar och föreställningar. 
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Piaget såg på tänkandet som en process och inte en produkt. Piaget har haft stort inflytande i 

skola och utbildning såväl som synen på barns utveckling i västvärlden (Säljö, 2012). 

 

3.2. Skönlitteratur i svenskundervisning 

Med begreppet undervisning syftar vi på all aktivitet inom berörda skolämnen. Den klassiska 

synen på skönlitteratur i svenskämnet är att läsning skett som en tyst aktivitet, att det funnits 

lite tolkningsutrymme för elever och enskilt arbete med slutna frågor har varit dominerande 

(Löthagen & Staaf, 2009). Boglind och Nordenstam (2014) beskriver svenskämnet som ett 

tredelat ämne som kan ses ur tre olika perspektiv. I den erfarenhetsbaserade delen av 

svenskämnet läser elever skönlitteratur för att utvecklas som människor och skaffa sig 

självkännedom. I den färdighetsinriktade delen av ämnet bidrar skönlitteratur till att öka elevers 

ordförråd. Slutligen i den litteraturhistoriska bildningsdelen av ämnet lär elever känna författare 

och kulturarv (Boglind & Nordenstam, 2014). Löthagen och Staaf (2009) menar att 

svenskämnet länge har utgått från att läsa skönlitterära klassiker. En djupare förståelse för 

skönlitteratur kan nås genom att elever får insikt om författarens tid och den kultur författaren 

verkade i (Skolverket, 2011a). Inom svenskämnet kan exempelvis ordkunskap integreras med 

hjälp av skönlitteratur, då kan isolerad färdighetsövning undvikas och inlärning kan ske i ett 

funktionellt sammanhang (Arfwedson, 2006). I kunskapskraven för svenskämnet i LGR 11 

(Skolverket, 2011b) framgår att elever genom skönlitteratur ska utveckla förmågan att 

sammanfatta, förstå, tolka och även resonera kring skönlitteratur utifrån egna erfarenheter. 

 

3.3. Läsning som process 

Med begreppet läsning kopplat till skönlitteratur menar vi alla former av läsning såsom 

högläsning oberoende av vem som läser, tyst läsning och läsning i par etcetera. Chambers 

(2011) förklarar läsning som en komplicerad process som inte är naturlig för vår hjärna, 

människan måste därför tillägna sig den. Läsning är många, enklare aktiviteter som sätts 

samman genom att olika delar i hjärnan som egentligen har ett annat syfte samarbetar. Hjärnan 

arbetar för att processa avbildningen av ljud i texten, visuellt ta in texten och söka mening i den. 

I meningssökandet arbetar hjärnan med att finna referenser till tidigare erfarenheter. När det 

finns få referenser är texten alltför svår. Läsning är inte enbart att kunna avkoda, tolka orden 

och förstå deras betydelse, utan läsaktiviteten tar sin början redan i urvalet och intresset för 

boken. Löthagen och Staaf (2009) förklarar att läsutveckling inte sker i utvecklingsetapper utan 

växer fram och utvecklas. Chambers (2011) menar att när ett förskolebarn läser en bilderbok är 
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det lika mycket läsning som den kritiska litteraturanalysen studenten ägnar sig åt. Att läsa är en 

sekvens av aktiviteter som sedan upprepas i cirkulära mönster. Denna läscirkel består av 

delarna: välja skönlitteratur, läsande och respons på skönlitteraturen. Mitt i denna cirkel står 

den stöttande vuxne som har en viktig roll att fylla i alla dessa aktiviteter (Chambers, 2011). 

Läsning anses traditionellt ge möjlighet till inhämtning av kunskap, nya värderingar och 

tankesätt dessutom övar den fantasin och utvecklar den språkliga förmågan (Persson, 2012). 

Skolan ska stimulera elever till att läsa mer, detta får dock inte innebära detsamma som att 

eleverna stagnerar i sina egna val av skönlitteratur utan de ska istället erbjudas en större 

komplexitet och variation (Boglind & Nordenstam, 2014). Det finns en tendens till att välja 

klassiska skönlitterära böcker i undervisningssyfte och som därmed inte uppfyller kravet på att 

vara elevnära (Löthagen & Staaf, 2009). Läsning ska vara glädjefyllt för elever, erbjuda 

diskussionsmöjligheter med andra om sina läsupplevelser, erbjuda möjligheter att förflytta sig 

i tid och rum samt ta del av andras berättelser. Genom denna mångsidighet kring 

skönlitteraturen motiveras elever till läsning och intresset för litteratur ökar (Skolverket, 

2011a). 

 

3.4. Skönlitteratur 

Skönlitteratur kan definieras på olika sätt men den beskrivning som används i studien utgår från 

att skönlitteratur vanligtvis innefattar konstnärliga attribut och skildrar verkligheten genom en 

mer beskrivande bild än exempelvis faktatexter gör (Skönlitteratur, 2016). Skönlitteratur 

erbjuder en möjlig infallsvinkel att diskutera viktiga frågor men även möjlighet att utgöra 

stöttning i identitetsutvecklingen (Boglind & Nordenstam, 2014). Skönlitteratur kan vara 

användbar i samtliga skolämnen (Löthagen & Staaf, 2009). Genom litteratur kan svenskämnet 

då samverka med de andra skolämnena (Skolverket, 2011a). Skönlitteratur i undervisning kan 

utgöra såväl en frågeskapande inledning i ett ämnesområde samt som medel för undersökande, 

tematiskt arbete. Tematik kring essentiella ämnen som kärlek och döden ger möjligheter till 

historiska jämförelser och historisk förståelse, då dessa ämnen är evigt aktuella. Kunskap kring 

en företeelse kan byggas via användning av flera texter på samma tema, detta fördjupar 

förståelsen samt ger möjlighet för elever att kunna läsa alltmer komplexa texter (Boglind & 

Nordenstam, 2014). Om elever har tillgång till varierad och mycket skönlitteratur kan de på 

detta sätt referera till tidigare erfarenheter i meningssökandet och därmed kan alltmer 

komplicerade texter läsas (Chambers, 2011). Skönlitteratur kan erbjuda läsaren en större 

utmaning än de texter läsaren möter i vardagen såsom exempelvis nyhetsartiklar, därmed kan 
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skönlitteratur kräva mer ansträngning än de vardagliga texter som läses reflexmässigt och utan 

eftertanke. Den ansträngning som skönlitteraturläsning innebär är också grunden i njutningen 

av att läsa skönlitteratur. Läsaren finner njutning i att se mönster, idéer och bilder (Chambers, 

2011). Boglind och Nordenstam (2014) menar att skönlitteratur lever genom läsarens fantasi 

och därmed finns det inte ett rätt svar, det finns lika många tolkningar som det finns läsare.  

 

Den dominerande synen på litteratur i LGR 11 är att den kan ge elever mänskliga erfarenheter 

(Boglind & Nordenstam, 2014). Den etiska vändningen inom litteraturvetenskapen innebar att 

litteraturens funktion står i centrum, läsning ska generera empati och ge en möjlighet för läsaren 

att leva sig in i andra människors liv (Persson, 2012). Enligt Chambers (2011) kan människor 

inte läsa utan att uppleva någon form av respons, det är ett bevis på att skönlitteratur påverkar 

människor. Responsen behöver inte vara positiv, den kan bestå i uttråkning likväl som njutning, 

intresse eller till och med extas. Effekten av denna respons är att människor vill prata om det 

de läst. Diskussioner kring det lästa är bryggan mellan fördrivningsläsningen och den tänkande 

läsningen (Chambers, 2011). Boglind och Nordenstam (2014) förklarar samma idé genom att 

elever bör ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot skönlitteratur och lära sig att både analysera 

och erfara den. Även Persson (2012) betonar att elever ska utveckla sin förmåga att tolka 

skönlitteratur på ett varierat sätt kopplat till egna erfarenheter (Persson, 2012). Undervisning 

genom skönlitteratur ska utgöras av litteraturanalyser, diskussioner om skönlitteratur och 

reflektioner om det lästa (Boglind & Nordenstam, 2014; Skolverket, 2011b). Boglind och 

Nordenstam (2014) anser att boksamtal är ett arbetssätt som kan tydliggöra tankar och idéer för 

andra. Lärarens roll under ett boksamtal blir att ställa autentiska frågor samt följa upp och ta 

tillvara på elevers frågor, då utvecklas förståelse för skönlitteratur samt förmåga att tänka 

(Boglind & Nordenstam, 2014). 

 

Elever läser gärna historisk skönlitteratur vilket kan bidra till att utveckla empati och förståelse 

för andra människor (Boglind & Nordenstam, 2014). Skönlitteratur har förmågan att 

levandegöra historia och lämpar sig därför väl i historieämnet (Löthagen & Staaf, 2009). 

Skönlitteratur kan även bidra till att ge perspektiv på elevers egen tillvaro, detta genom att 

elever inte uppfattar skönlitteratur som svunnen tid utan befinner sig i skönlitteraturens 

historiska kontext (Boglind & Nordenstam, 2014). För att elever ska få förståelse för sin egen 

tid och utveckla dynamiskt tänkande är det viktigt att införliva ett historiskt perspektiv i 

undervisningen (Skolverket, 2011b). Med hjälp av elevers erfarenheter skapas dialoger mellan 

historiska texter och elevers egen tid och kultur. Det är viktigt med ett kritiskt förhållningssätt 
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till den historiska bild som skönlitteraturen förmedlar men skönlitteraturen erbjuder till skillnad 

från läroböcker en insyn i tankar och värderingar som människor i historien hade (Boglind & 

Nordenstam, 2014).  

 

3.5. Val av skönlitteratur 

Skolan ska utveckla elevers intresse för litteratur (Skolverket, 2011a), läsning kan därför inte 

lämnas enbart till fritiden. Boglind och Nordenstam (2014) förespråkar att elever upp till 16 års 

ålder ska få tillfälle till läsning dagligen. Valet av skönlitteratur bör ske utifrån elevers 

livserfarenheter och andra omständigheter kring elever exempelvis familjesituationer, etnicitet 

eller emotionella faktorer. Undervisning kan inte enbart behandla elevnära texter även om de 

utgör en bra utgångspunkt (Boglind & Nordenstam, 2014). För att skapa meningsfulla samtal 

om skönlitteratur bör skönlitteratururvalet baseras på ämnen som utmanar elevernas 

värderingar (Eriksson, 2010). I kommentarmaterialet för LGR11 tydliggörs att det inte finns 

några direktiv på vilka texter som ska behandlas i undervisningen (Skolverket, 2011a) men 

syftestexten vägleder genom formuleringen att elever ska ”kunna förstå och verka i ett samhälle 

där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket, 2011b, 222). Om 

läsning av skönlitteratur enbart sker slentrianmässigt i skolan kan en annan aktivitet likväl 

ersätta läsningen. För att läsning ska bli betydelsefullt krävs variation, intresse eller utmaning 

och därmed är valet av skönlitteratur essentiellt (Chambers, 2011). Vad som läses och hur det 

görs är en viktig faktor för att skönlitteraturläsning ska bli meningsfull därmed räcker det inte 

med att enbart läsa, en didaktisk reflektion bör föregå läsningen (Persson, 2012). Även om 

undervisningen och urvalet kring skönlitteratur borde förändras möjliggör skönlitteratur 

alltjämt en meningsfull ingång till kunskap (Eriksson, 2010). 
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4. Metod 

Studien är baserad på vetenskapliga texter såsom artiklar, konferensbidrag, antologier, 

rapporter och en doktorsavhandling. Vårt syfte med litteraturstudien är att ha ett tolkande 

synsätt (Bryman, 2008). Studiens innehåll behandlar både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsstudier såväl svenska som internationella. Metoden utgår från en komparativ 

analysstrategi (Bryman, 2008) utifrån våra utgångspunkter, vilka är de didaktiska frågorna vad, 

hur och varför som är kopplade till skönlitteratur i undervisning. Dessa utgångspunkter har 

sedan använts för att jämföra de olika texterna och därmed hitta såväl likheter som olikheter. 

Under litteraturläsningen utgick vi från det arbetssätt som Bryman (2008) rekommenderar och 

inledde med att läsa relevanta texter, föra anteckningar och notera sökord. Sedan noterades 

referenser vilket gav nya sökord, genom dessa sökord hittades fler texter via olika söktjänster 

samt via biblioteket. Inledningsvis lästes texternas abstract för att påbörja vårt urval. Efter 

urvalet inleddes läsprocessen på nytt med att föra anteckningar, det medförde systematik i 

arbetet (Bryman, 2008).  

 
4.1. Datainsamling 
Den första söktjänsten som användes var Primo då vi eftersökte en stor mängd 

publikationstyper. Primo användes inledningsvis då vi är bekanta med tjänsten och resultaten 

genererade dessutom nya och relevanta sökord. Därefter användes söktjänsten Swepub, vilket 

gav svenska, vetenskapliga resultat. Söktjänsten ERIC4 användes för att hitta internationell 

vetenskaplig forskningslitteratur. Sökorden var desamma (se tabell 1) i alla databaserna men i 

vissa fall översatta till engelska. Resultaten var av varierad kvalité och därför övergick 

sökningen till användningen av Thesaurus-termer där sökord och termer kombinerades.  

 

Då sökningarna resulterade i många träffar valdes avgränsningar. I ERIC valdes peer reviewed 

som avgränsning för att få vetenskapliga resultat. I Primo användes olika begränsningar då 

söktjänsten genererade många träffar. De begränsningar som användes i Primo var bland annat 

årtal, då många resultat var äldre och fokus var på aktuell forskning. Då författarsök gjordes på 

exempelvis Malmgren resulterade det i många böcker, som trots tidig publikation var relevanta. 

Ytterligare begränsningar som gjordes i Primo var i ämneskolumnen där grundskola valdes 

eftersom många resultat fokuserade på högre utbildning. I Primo gjordes begränsningar på 

                         
4 ERIC är en förkortning för Educational Resources Information Center. 
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språk och då valdes svenska eftersom resultaten på engelska inte var relevanta med sökorden i 

denna söktjänst.  

 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Titel 

Primo Litteraturkanon  4 ”Portar till språk och litteratur” 

Primo Ämnesdidaktik svensk* 

litteratur* 

År: 2010-2015 12 ”Ämnesdidaktik – dåtid, nutid och 

framtid” 

Primo Litteraturundervisning Ämne: 

Grundskola 

24 ”Litteraturläsning som lek och 

allvar” 

Primo Litteraturundervisning År: 2005-2010 19 ”Litteraturdidaktik – gymnasie till 

förskola” 

Primo Magnus Persson 

litteratur 

 29 ”Den goda boken” 

Primo Magnus Persson 

litteratur 

 29 ”Varför läsa litteratur” 

Primo Litteratur* språk* Språk: svenska 3265 ”Fönster mot språk och litteratur” 

Primo Svensk* grundskol*  258 ”Svenskundervisning i grundskolan” 

PsycINFO Read* literature*   ”Paul and I like to read good 

literature” 

SwePub Läs* grundskol* År: 2000-2005 9 ”Försvunna bokslukare” 

Libris Ewald, ”svenska” ”läs”  3 ”Läskulturer” 

GoogleScholar Litteraturläsning, 

litteraturundervisning 

 833 ”Hur gör man en litteraturläsare?” 

ERIC Benefits of reading 

AND middle school 

Peer reviewed 27 ”Examining sixth graders…” 

ERIC Thematic approach 

AND fiction 

Peer reviewed 27 ”Pairing fact and fiction…." 

(otillgänglig) 

Och  

"Echoes of the past.." 

ERIC Fiction AND empathy Peer reviewed 28 "Resisting focalisation, gaining 

empathy…" 

Och  

"fiction, empathy and lifelong 

learning" 

ERIC Fiction criticism Peer reviewed 1217 "Fiction is truth and sometimes truth 

is fiction" 

ERIC Reading drawback Peer reviewed 2 "Rewards of reading…." 

 
Tabell 1. Söktjänster och sökord  

 

 

Tabellen tar endast upp de sökord och sökvägar som gett relevanta texter. Inledningsvis 

användes generella begrepp som bok, litteratur, läsa och svensk*. Dessa sökningar ledde till 

många träffar som inte var relevanta för vår studie. Precisering och reviderade sökord krävdes 
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vilket resulterade i sökorden: litteratur och undervisning, didaktik, fiction och thematic 

approach. Thesaurus-termer användes i ERIC vilket gav mer ämnesfokuserade resultat. 

Ämnesord från Swepub noterades dessutom och användes i vidare sökningar. Några forskare 

nämndes ofta vilket noterades och användes sedan för att göra ytterligare sökningar, forskare 

som nämndes i texterna var Malmgren, Ewald, Molloy och Persson. För att finna forskning som 

är av nyare årtal har vi försökt undvika kedjesökningar så långt som möjligt. De kedjesökningar 

som gjorts är på bland annat en artikel som heter Pairing Fact and Fiction for Deep 

Understanding som inte var tillgänglig och via den hittades en annan artikel som behandlade 

liknande innehåll som heter It takes two: Teaching with Twin Texts of Fact and Fiction (2000). 

När artikeln Fiction is Truth and Sometimes Truth is Fiction hittades fanns en relaterad artikel 

som heter The Value of Narrativity in the Representation of Reality (1980) som användes. 

Ytterligare en kedjesökning gjordes på Paul and I Like to Read Good Literature för att hitta 

originalkällan och via Google Scholar hittades Reading Literary Fiction Improves Theory of 

Mind (2013). Tidigare kurslitteratur som har ingått under vår utbildning5 har använts som 

utgångspunkt, därav Från fabler till manga (2014), Boken om pedagogerna (2011), Tell Me: 

Children, Reading and Talk: with the Reading Environment (2011), Lärande skola bildning 

(2012), Skön litteratur (2009) samt Samhällsvetenskapliga metoder (2008).  

 

4.2. Metodanalys 

Frågeställningarna och syftet kopplas till såväl bakgrund som resultatet. Våra utgångspunkter 

var de didaktiska grundfrågorna vad, hur och varför kopplat till skönlitteraturläsning i skolan. 

Svaren på dessa frågor söktes i texterna, därefter sammanfattades aktuell information och de 

olika källorna tilldelades varsin färg. Vi försökte inledningsvis ha ett neutralt synsätt i studien 

och ville ha både för- och nackdelar samt positiva och negativa aspekter kring skönlitteratur, 

syftet var att hitta flera olika aspekter. I ett senare skede under skrivprocessen med resultatet 

kunde översiktsläsning alltmer användas. Tidigt syntes hur olika styckena såsom empati och 

läsning i skolan hörde ihop. Styckena bygger på varandra och ger därmed en röd tråd, 

exempelvis leder stycket vad skönlitteratur kan bidra med till empati och så vidare.  

 

 

 

                         
5 Kurslitteraturen ingick i kurserna svenska, engelska och vetenskaplig metod. 
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Tabell 2. Författarval i de olika kapitlen 

 

Tabellen ovan visar i vilka delar av resultatet som respektive källa används.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kapitel 

                                              Författare 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

5.3.1. 

 

5.4. 

 

5.4.1. 

 

5.4.2. 

Arfwedson (2006) X X    X  

Axaeus (2007)  X X  X  X 

Brink (2000) X X X  X X X 

Castano & Kidd (2013)   X X    

Clark & andreasen (2014)   X   X X 

Camp (2000)  X X   X  

Ewald (2007) X X   X X X 

Fjällström & Kokkola (2015)   X X    

Granström (2007)     X X X 

Jarvis (2012)  X X X    

Kilman (2007)  X X     

Malmgren (1996)     X   

Malmgren & Nilsson (1993)  X X   X X 

Molloy (2002)      X  

Molloy (2011)  X   X X X 

Mossberg & Schüllerqvist (2008)     X X X 

Mullis, Martin, Foy & Drucker (2012) X     X X 

Olsson (2007)  X X  X X X 

Persson (2007) X X  X    

Richardson & Eccles (2007) X X X    X 

Skolverket (2011a)  X      

Torell (2002) X X X  X   

White (1980)   X     
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5. Resultat 

De didaktiska frågorna hur, vad och varför samt frågeställningarna i syftet går som en röd tråd 

genom resultatdelen. Den litteraturanalys vi gjort har bidragit till rubrikernas titlar. Resultatet 

inleds övergripande med litterära miljöers påverkan på läsning av skönlitteratur, vidare hur 

läsning i skolan ska motiveras och hur den är utformad. Slutligen följer stycket vad litteratur 

kan bidra med vilket avslutas med varför litteratur ska eller inte ska användas i undervisningen.  

 

5.1. Litterära miljöer  

Det elever läst hemma har de enligt Brink (2000) lättare att minnas än det de läst i skolan. 

Elever har lättare att minnas det de läst hemma än det de läst i skolan (Brink, 2000). Vidare 

menar han att hemmiljön och dess tillgång till texter är av betydelse för elevers läsintresse. När 

elever kommer i kontakt med texter och högläsning hemma hamnar läsningen i fokus. I en 

aktionsforskning som Brink genomfört har det i kvalitativa intervjuer framkommit att syskon, 

kompisar och föräldrar påverkar de bokval som elever gör (Brink, 2000). Ewald (2007) 

upptäckte under sin etnografiska studie i fyra olika skolor att tillgången till böcker var 

bristfällig. I en av de skolor hon presenterade saknades bibliotek och det fanns inget samarbete 

med det lokala biblioteket i kommunen, även en annan skola saknade bibliotek men 

samarbetade däremot med det kommunala biblioteket. Tillgång till bibliotek kan bidra till att 

utveckla läsförmågan då bibliotek erbjuder en mängd läsmaterial (Mullis, Martin, Foy & 

Drucker, 2012).  

 

PIRLS kvalitativa enkätstudie som gjorts online i England för 8–12 åringar undersökte elevers 

användning av bibliotek. Resultaten visade att elever som utnyttjar biblioteken hade förmåga 

att läsa över deras förväntade nivå, dessa elever uppskattade läsning och de hade positiva 

attityder till läsning. När bibliotek har böcker som intresserar elever ökar det chansen för elever 

att bli goda läsare, förbättra sin läsförståelse och finna en lustfylld läsupplevelse även på fritiden 

(Mullis et al., 2012). Skolor där det finns bibliotek med stora resurser gör det möjligt för elever 

att prestera högre jämfört med skolor som har ett bibliotek med få titlar eller inga alls (Mullis 

et al., 2012). Arfwedson (2006) påpekar att forskare är överens om att elever tidigt och under 

hela skolgången ska ges möjligheter att befinna sig i rika, litterära miljöer där de lockas till 

deltagande, då detta ökar läsaktiviteter.  

 

 



 

13 

 

5.2. Läsning i skolan  

Läsning är komplext då elever både kan läsa för njutning och för att inhämta kunskaper 

(Persson, 2007). Läsning ingår i de flesta skolämnena, men skönlitteratur i undervisningssyfte 

är inte lika självklart (Olsson, 2007). Läsning av skönlitteratur minskar i omfattning när elever 

når mellanåren, högläsning kan förekomma men överlag är det bänkboken som dominerar 

(Brink, 2000). Ewald (2007) nämner att skolorna hon observerat haft begränsad 

litteraturläsning. Det är viktigt att elever blir bra läsare för att klara sin skolgång men läsning 

är också viktigt då den har betydelse för avslappning, socialt umgänge och kulturella aktiviteter 

(Richardson & Eccles, 2007). Richardson och Eccles (2007) har i sin kvalitativa intervjustudie 

som genomfördes under en längre tid sett att läsning kan vara ett sätt att fly från verkligheten, 

fördriva tid på ett njutningsfullt sätt, inhämta kunskaper om ett ämne av intresse eller som ett 

steg i framtida karriärval. De har i sin studie undersökt attityder och användning av 

skönlitteratur och fann att läsfärdigheter påverkar kunskaper, utbildning och arbete i vuxen 

ålder. Läsfärdigheter är viktiga i flera olika sammanhang, såväl sociala som utbildning, då de 

används för att interagera med den miljö vi människor byggt upp (Richardson & Eccles, 2007). 

Torell (2002a) har tillsammans med tre andra forskare genomfört en kvalitativ jämförelsestudie 

hos elever i Sverige, Ryssland och Finland. Studien har utgått från en fenomenografisk 

utgångspunkt där skolkulturens påverkan på litterär kompetens undersöks. Denna studie visar 

att elevers kommentarer på litterära texter uppvisar brister i förmågan att tillämpa analytiskt 

tänkande och därigenom se mening i en främmande text (Torell, 2002a). Resultaten avslöjar 

även elevers bristande kunskap i att kunna bygga upp sammanhängande resonemang med 

texthänvisningar (Torell, 2002c). 

 

Richardson och Eccles (2007) anser att elever som läser frivilligt kan utveckla positiva attityder 

gentemot läsning som en aktivitet. Olsson (2007) menar dock att elever inte ägnar mycket tid 

åt läsning på fritiden eftersom de har annat att hinna med när skoldagen är slut. Elever 

uppskattar däremot läsning på skoltid (Olsson, 2007) och denna uppskattning kan bidra till att 

gynna studierna på lång sikt (Richardson & Eccles, 2007). Läsning hanteras på olika sätt av 

olika personer eftersom personliga erfarenheter och tidigare läst skönlitteratur avgör vad som 

påverkar läsaren (Axaeus, 2007). När läraren uppmuntrar elevers tolkningar av det lästa och 

ställer autentiska frågor, frågor utan givet svar blir undervisningen med skönlitteratur 

elevfokuserad, men få lärare tycks följa upp läsningen på detta sätt (Arfwedson, 2006). Läsning 

ska inte enbart uppfylla målet att elever ska bli bättre läsare utan även ge kunskaper om livet 



 

14 

 

och hjälpa elever att förstå både den egna verkligheten och tillägna sig mänskliga erfarenheter 

(Ewald, 2007). 

 

Det avsätts lite tid under skolveckan för att utveckla och förbättra elevers läsförmåga och antalet 

starka läsare minskar (Skolverket, 2011a). Skönlitteratur har inte en central roll i 

undervisningen utan har blivit pausunderhållning (Brink, 2000). Brink (2000) fann i sin 

kvalitativa intervjustudie att elever genomför läsningen mekaniskt trots att de efterlyser mer 

aktivt arbete med skönlitteratur. Läsundervisning elever deltar i är inte tillräckligt stimulerande 

enligt de resultat Molloy (2011) fått i sin kvalitativa studie av lärares praktik. Skolan lyckas 

inte utveckla elevers förmåga att läsa litterärt då elever får bristande litteraturundervisning 

(Torell, 2002b; Torell, 2002c). Ett problem som kan uppstå när lärare ska välja litteratur till 

undervisningen är att det är svårt att veta vilka böcker som ska väljas då utbudet av 

skönlitteratur är stort, dessutom är det tidskrävande (Ewald, 2007). En lösning kan vara att 

kombinera faktatexter och skönlitterära texter inom samma ämne eller tema (Camp, 2000). 

Skönlitteratur kan därmed användas för att knyta samman olika ämnen och erbjuda tematiskt 

arbete, vilket kan bidra till utvecklad kunskap samt social- och historisk förståelse (Brink, 2000; 

Jarvis, 2012; Malmgren & Nilsson, 1993). Camp (2000) beskriver i ett aktionsforskningsprojekt 

hur lärare använder olika texter i sin undervisning. Utifrån sin litteraturstudie har Camp (2000) 

kommit fram till att såväl fakta- som skönlitterära böcker kan förmedla fakta, denna 

kombination av böcker benämner hon som tvillingtexter. Med hjälp av tvillingtexter kan elever 

få svar på samma fråga men på olika sätt, vilket kan leda till ökad förståelse. En skönlitterär 

bok kan användas för att introducera ett ämne och därefter kan en ämnesfördjupning ske med 

hjälp av fakta (Camp, 2000). Exempelvis kan skönlitteratur om temat kärlek leda läsaren till att 

förstå hur kärlek ska tolkas i olika sammanhang. En faktatext kan beskriva kärlek medan den 

skönlitterära boken gestaltar den (Kilman, 2007). Persson (2007) har i sin studie av bland annat 

läromedel som används i grundskolans svenskämne, undersökt varför elever bör läsa 

skönlitteratur. Grundskolans läromedel fokuserar på språkutveckling som inkluderar 

färdighetsträning och traditionell litteraturhistoria och svenskämnet har alltmer gått från ett 

litterärt bildningsämne till ett språkämne (Persson, 2007). 

 

5.3. Vad skönlitteraturen bidrar med  

Skönlitteratur kan bidra till att ge läsaren många infallsvinklar inom ett specifikt ämne. En 

faktabok svarar på frågor på ett direkt sätt, medan elever har lättare att förstå strukturen i en 
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skönlitterär bok (Brink, 2000; Camp, 2000). En skönlitterär text ger en mer beskrivande och 

målande bild av det som kan upplevas vara svårt för elever att föreställa sig (Brink, 2000). 

Läsning kan bidra till ökat ordförråd, ökad läsförståelse och verbalt flyt (Malmgren & Nilsson, 

1993; Olsson, 2007; Richardson & Eccles, 2007). Clark och Andreasen (2014) menar att 

högläsning ökar elevers motivation för läsning samt bidrar till bakgrundskunskaper (Clark & 

Andreasen, 2014). Skönlitteratur kan erbjuda nya erfarenheter och förverkliga upplevelser som 

annars skulle förbli okända. Genom sitt berättande kan skönlitteratur bidra till nya perspektiv 

som kan förändra elevers livsvärld (Kilman, 2007). Skönlitteratur kan även utveckla förståelse 

för oss själva och andra och möjliggör också förståelse för omvärlden (Axaeus, 2007). 

Resultaten Torell (2002c) presenterar i sin studie visar att studenter tolkar skönlitteratur utifrån 

det egna livet. 

 

Kilman (2007) anser att skolans demokratiska ansvar innebär att den ska förmedla förståelse 

för medmänniskor som inte delar samma bakgrund. Skolan ska inte enbart fokusera på likheter 

utan dessutom öppna upp för olikheter, skönlitteratur kan bidra till en djupare förståelse för 

kulturell variation (Kilman, 2007). Skönlitteratur kan hjälpa läsaren att se världen genom någon 

annans perspektiv och sätta sig in i deras dilemman (Jarvis, 2012). Människor kan ha en 

bristande förmåga att förstå specifika tankar om andra kulturer, men ha relativt små svårigheter 

med att förstå en berättelse som kommer från en annan kultur, oavsett hur främmande kulturen 

kan verka (White, 1980). Skönlitteratur bör läsas för att möta det som är främmande och därmed 

vidga erfarenheter, men även bidra till denna förståelse för andra (Fjällström & Kokkola, 2015; 

Kilman, 2007). I skönlitteratur kan varje karaktär representera en komplex och annorlunda 

version av verkligheten och det finns inte heller en enskild författarröst vilket det gör i 

exempelvis faktatexter, utan den drivs istället av karaktärer (Castano & Kidd, 2013). Inom både 

vetenskapliga diskussioner och inom populärpress antas det att barn läser på ett uppslukande 

sätt och att de har svårt att separera sig från fiktiva karaktärer. Fjällström och Kokkola (2015) 

har i resultatet från sin studie med såväl litteraturstudie som kvalitativa intervjuer kunnat utröna 

att det är svårt för unga läsare att motstå viljan att fokusera på en karaktär. Liknande tankar 

förekommer även om att ungdomar har svårt att motstå att se verkligheten på det sätt som 

skönlitteratur erbjuder (Fjällström & Kokkola, 2015). Läsaren träder in i den känslomässiga 

värld som karaktären upplever och därmed kan upplevelsen av jaget påverkas. Skönlitteratur 

ger på detta sätt inte bara möjlighet för läsaren att leva sig in i andras verklighet utan erbjuds 

också ett självupptäckande och en nyfikenhet kring jaget (Castano & Kidd, 2013).  
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5.3.1. Skönlitteratur och empati 

Empati möjliggör personlig utveckling och förmågan att kunna föra en meningsfull dialog med 

andra i en mångsidig och komplex värld (Jarvis, 2012). Jarvis (2012) definierar empati som 

förmågan att dela erfarenheter med andra, vilket inkluderar att dela andras känslor i olika 

situationer men också att utveckla en förståelse av andras perspektiv och världsbild, denna  

förståelse har både kognitiva och affektiva aspekter. Castano och Kidd (2013) menar att empati 

utvecklas när elever studerar och gör inferenser inom skönlitteratur och kan bilda en mer eller 

mindre korrekt bedömning, eller slutsats, om en litterär karaktärs känslor, avsikter och mål. 

Enligt Fjällström och Kokkola (2015) innebär empati att elever är kapabla att känna för en 

karaktär, oavsett vilket fokus karaktären har. För att kunna känna empati behöver läsaren ha 

någon form av känslomässig reaktion och relation till en fiktiv karaktär (Fjällström & Kokkola, 

2015). Det är lättare att känna empati med någon som liknar en själv, detta kallas relationell 

empati. Relationell empati är inte bra i en multikulturell värld då förståelsen för kulturell 

mångfald kan hämmas. En relationell empati med karaktären kan motverka förmågan att känna 

empati till den grupp karaktären tillhör (Jarvis, 2012). Jarvis (2012) och Persson (2007) 

problematiserar skönlitteratur och menar att den har antagits bidra till att läsaren ska utveckla 

empati eller förståelse för andra i deras situationer och därmed förstå mångfald, men de menar 

att utfallet inte alltid blir så. Jarvis (2012) menar att empati genom skönlitteratur kan utvecklas 

till medlidande som sedan övergår i en form av förakt. Det går inte förutsäga effekterna av en 

specifik text på en specifik läsare då läsarens referensram och den sociala- och kulturella miljön 

som texten är producerad och konsumerad i påverkar vad den får för betydelse (Jarvis, 2012). 

Urvalet av skönlitteratur är grundat på det västerländska kulturarvet och av en klassisk svensk 

karaktär, vilket kan leda till att eleverna inte får förståelse för det mångkulturella samhället 

(Persson, 2007). 

 

Persson (2007) hävdar att det i Lpo 946 finns en tanke om att litteratur är god och att läsarna av 

denna i sin tur blir goda. Castano och Kidd (2013) har genomfört en kvantitativ studie som 

undersöker människans förmåga att anta ett perspektiv utanför sin egna personliga referensram 

för att förstå andra. Resultatet från denna studie visar att läsarens empati ökar när den läser 

skönlitteratur. Jarvis (2012) menar att skönlitteratur som behandlar sociala problem hjälper 

elever att känna empati för de som är annorlunda från dem själva. Empatins placering i 

skönlitteratur är oftast implicit snarare än explicit och därmed kan inte enbart skönlitteraturen i 

                         
6 Lpo 94 är en förkortning av Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet från 1994. 
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sig skapa empati, det krävs en god utbildare (Jarvis, 2012). Grunden för att skapa ett empatiskt 

sammanhang är att läsaren måste bli involverad, delta aktivt, dra slutsatser och använda fantasin 

(Castano & Kidd, 2013). I Castano och Kidds (2013) kvantitativa enkätstudie undersöktes 

relationen mellan skönlitteratur och empati hos tre olika grupper. Den första gruppen läste 

litterär fiktion, den andra gruppen läste populär fiktion och den tredje gruppen läste faktatexter. 

Individernas förmåga till empati mättes sedan med hjälp av ett datoriserat test som bedömde 

deras förmåga att avkoda känslor, intentioner, förväntningar eller övertygelser i specifika 

scenarion. Resultatet blev att de som läste litterär fiktion fick bättre resultat på testen än både 

de som läste populär fiktion och de som läste faktatexter (Castano & Kidd, 2013). Det är svårt 

att ändra beteendemönster och därför kan skönlitteratur och arbetet med den i vissa fall generera 

empati och i andra inte, en förklaring kan vara att människan har ett behov av att minska sin 

egen empatiska nöd (Jarvis, 2012).  

 

5.4. Skönlitteratur i undervisning 

I Mossberg Schüllerqvist (2008) kvalitativa aktionsforskning som hade för syfte att undersöka 

lärares litteraturundervisning påpekas att det finns lite forskning gällande litteraturdidaktik i 

grundskolan. För att uppnå kursplanens mål och betygssättning menar Molloy (2011) att det är 

viktigt att läsa men det lästa ska även analyseras, vilket egentligen bara förekommer i skolan. 

Molloys åsikt baseras på kvalitativ aktionsforskning som fokuserade på lärarens betydelse för 

litteratururval. Torell (2002c) menar att skolan erbjuder elever för lite träning i litteraturanalys 

och därigenom saknar de både metod och systematik för att hantera nya texter. Vidare menar 

Torell att skolkulturen kring skönlitteratur gett effekten att elever klarar av att visa textens 

berättartekniska drag, men i övrigt budskapsläses texten (Torell, 2002c). Elever kan inte 

självständigt göra en textanalys, utan analysen är styrd av konventioner som litteraturanalysen 

är präglad av i skolkontexten (Torell, 2002c). 

 

Språk och lärande utvecklas bäst i kommunikativa sammanhang och skönlitteratur bör 

bearbetas på detta sätt för att vara givande (Molloy, 2011). I en kvalitativ sammanställning av 

praxisnära forskning som Malmgren (1996) genomfört drar han slutsatsen att kombinationer av 

olika former av texter såväl som texter med olika innehåll gynnar svenskundervisningen. Han 

menar att utifrån två principer framträder litteraturundervisningen på två olika sätt. Enligt den 

första principen är textens form det väsentliga istället för textens innehåll och formella språkliga 

kunskaper ska automatiseras. Enligt den andra principen ska språk och kommunikation 
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användas i verkliga kommunikativa sammanhang och genom att kombinera dessa två principer 

inkluderas även elevernas erfarenhetsvärld (Malmgren, 1996).  

 

Enligt Olsson (2007) är boksamtal det vanligaste sättet att följa upp elevers läsning, därefter 

kommer recensioner. Brink (2000) menar däremot att boksamtal inte förekommer och att 

recensioner är det vanligaste sättet för elever att redovisa det lästa. Ewald (2007) anser att 

litteraturläsning och efterföljande arbete med elevers reflektioner och erfarenheter har en 

undanskymd plats i undervisningen. Axaeus (2007) menar istället att uppföljningen av det 

elever läst oftast styrs av frågor om textens innehåll och detta arbetssätt blir ett verktyg för 

lärare att se om elever läst texten. Relationen mellan text och läsare kan påverkas negativt om 

lärare ber elever svara på frågor om textens innehåll (Axaeus, 2007). Molloy (2011) anser att 

fokus på textens innehåll minskar på grund av den starka betoningen på textens form. Ett 

boksamtal är därför svårare att leda jämfört med att endast studera textens form, då hon menar 

att boksamtal behöver behandla både textens innehåll och form (Molloy, 2011). Olsson (2007) 

genomförde ett läsprojekt på en skola som inte gav det resultat som förväntades, läslusten ökade 

inte men däremot upptäckte elever läsning. Under en intervju berättade två elever att de nu 

älskar att läsa. Andra elever betonade att regelbunden läsning i form av läsprojekt ökade 

läsintresset (Olsson, 2007). För att ett arbetsmoment ska bli lyckat måste det förklaras för elever 

och utvärderas under arbetets gång. Med hjälp av exempelvis läsloggar kan elever reflektera 

över det lästa och därmed utveckla sin metareflektion (Molloy, 2011). Granström (2007) har 

genom sin kvalitativa studie med undervisningsförsök utrönt att om elevers 

bakgrundskunskaper är utgångspunkt så ökar det personliga intresset och trots att texten upplevs 

som tråkig bör den ändå diskuteras (Granström, 2007).  

 

5.4.1. Lärare och skönlitteratur 

Arfwedson (2006) nämner att flertalet forskare framhäver att det finns många svensklärare som 

upplever litteraturläsning som en svår aktivitet. Molloy (2011) påstår att lärare undervisar på 

samma sätt som deras lärare gjorde och det är ovanligt att lärare är uppdaterade med aktuell 

forskning kring ämnesdidaktik. Brink (2000) menar att lärare behöver mer undervisning och 

fortbildning om hur skönlitteratur kan användas i undervisningen. I samklang med detta 

förklarar Ewald (2007) att i de skolor hon observerat har fortbildning inom detta ämne inte skett 

(Ewald, 2007). Lärare kan använda skönlitterära böcker för att utöka sina undervisningsmetoder 

(Mullis et al., 2012), men enligt Ewald (2007) är det vanligt att kvantitet i läsningen anses vara 
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viktigare för lärare än kvalitet och att det är mängden böcker som avgör om resultatet är lyckat. 

Arbete med skönlitteratur i undervisningen ställer höga krav på lärare då elever vanligtvis läser 

olika böcker. För att mening med litteraturundervisning inte ska utebli förutsätts att lärare är 

uppdaterade och kunniga kring skönlitteratur (Brink, 2000). Lärares inställning och kunskaper 

om skönlitteratur påverkar vad elever lär sig i och om skönlitteratur (Ewald, 2007; Molloy, 

2002). Lärare har en viktig uppgift att synliggöra syftet med läsningen och textens betydelse 

(Olsson, 2007; Mossberg Schüllerqvist, 2008). Beroende på syftet med läsningen kan läraren 

välja böcker som passar elever genom igenkänning, utmaning och utveckling (Olsson, 2007). 

Ewald (2007) påstår dock att lärare väljer böcker som finns lättillgängliga eller som har fungerat 

i tidigare årskurser.  

 

För att undvika att läsning enbart blir en enskild och tyst aktivitet bör texter kommuniceras och 

engagera elever genom undervisning (Clark & Andreasen, 2014; Granström, 2007). Samtal 

med andra ökar förståelsen för det lästa och mening med texten skapas i samspel med andra 

(Clark & Andreasen, 2014; Molloy, 2011). Malmgren och Nilsson (1993) anser att om lärare 

under den kommunikativa bearbetningen av skönlitteratur inte lotsar genom att tydliggöra syftet 

med samtalet finns det risker att elever gör utsvävningar som leder in på icke relevanta ämnen. 

Ytterligare svårigheter för lärare kan vara att inleda ett reflekterande samtal men även att 

angripa vissa samtalsämnen då dessa kompromissar med elevernas integritet (Malmgren & 

Nilsson, 1993). Molloy (2002) menar att om syftet med litteraturläsning är att elever ska lära 

av texterna så inverkar dels lärarens och dels elevernas syn på vad som är intressant ur 

kunskapssynpunkt. Lärare kan arbeta med skönlitterära texter som utgår från elevers 

erfarenheter vilket kan leda till diskussioner om samhället (Mossberg Schüllerqvist, 2008). 

Lärare som använder sig av både faktaböcker och skönlitterära böcker i kombination ökar 

chanserna att få elever som är mer entusiastiska i sitt lärande (Camp, 2000). 

 

5.4.2. Elever och skönlitteratur 

När elever får möjlighet att välja böcker för eget lärande och nöje (Mullis et al., 2012) kan 

erfarenheter och kunskaper tas i beaktande och då kan elever utvecklas till vad Granström 

(2007) kallar sociokulturella läsare. Olsson (2007) anser att elever ska få möjlighet att vara med 

och bestämma hur upplägget kring skönlitteratur ska utformas samt själva låna skönlitteratur 

på biblioteket. Hon säger vidare att de skönlitterära texterna kan vara utmanande för elever 

vilket kan leda till antingen läslust eller att elever avvisar texterna då de blir överväldigande. 
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Richardson och Eccles (2007) anser att läsning ger elever en möjlighet att få vara någon annan 

och genom det se sig själv. Mossberg Schüllerqvist (2008) menar dock att elever upplever 

skönlitteratur som något som hänt i verkligheten och läser texten som att den vore faktiv. Enligt 

Malmgren och Nilsson (1993) kan elever bli negativt inställda till skönlitteratur genom att inte 

kunna relatera till eller förstå budskapet och karaktärerna i boken, därigenom kan elever 

skuldbelägga sig och ser sig då som mindre framgångsrika läsare. 

 

Användning av skönlitteratur behöver inte gynna alla elever då det finns flera anledningar till 

att elever inte kan ta till sig skönlitteratur. Problem som kan uppstå är exempelvis att texten i 

sig är för svår genom att den inkluderar olika berättartekniska drag, som olika kronologiformer 

och skiftande berättarperspektiv (Malmgren & Nilsson, 1993). Ett annat problem är att 

njutningen av att läsa uteblir, alla elever associerar inte läsning med njutning. Konsekvensen 

kan då bli att de går miste om avslappning, inhämtning av kunskap, tolkning av erfarenheter 

eller upplevelser av verkliga eller inbillade världar samt självupptäckande (Richardson & 

Eccles, 2007). I ett klassrum som Ewald (2007) observerade användes inte läsning till något 

annat än avslappning, det var en inre process där varken erfarenheter, känslor eller idéer 

diskuterades eller problematiserades (Ewald, 2007). Det är viktigt att läsaren kan distansera sig 

från texten och koppla den till sin egen verklighet för att möjliggöra reflektion och förståelse 

av det lästa (Axaeus, 2007; Granström, 2007). När elever kan dra paralleller mellan bokens 

handling och egna erfarenheter förstår elever texten bättre (Axaeus, 2007).  

 

Boksamtal bidrar till att elever utvecklas i sin läsning och de frågor som dykt upp under 

läsningen kan diskuteras och bearbetas (Olsson, 2007). Kommunikativ bearbetning av 

skönlitteratur kan dessutom leda till att elever får tillgång till fler tolkningsperspektiv. För att 

elever inte ska uppfatta läsning som tråkigt och meningslöst måste läsningen ha ett tydligt syfte 

(Granström, 2007; Olsson, 2007). Om syftet med litteraturläsning är vagt kan elever uppleva 

en bristande motivation och följden blir att elever inte läser skönlitteraturen. Högpresterande 

elever kan ha ett instrumentellt förhållningssätt till läsningen då det ses som en skoluppgift och 

elever fokuserar på vad de tror att läraren vill uppnå med uppgiften (Brink, 2000; Malmgren & 

Nilsson, 1993). För att minska elevers prestationskrav och varierade läsförmåga kan exempelvis 

högläsning gynna elever (Clark & Andreasen, 2014). Axaeus (2007) utförde en undersökning i 

ett klassrum där elever blev indelade i tre olika grupper. Första gruppen fick inga efterföljande 

uppgifter efter avlutad läsning, andra gruppen fick typiska faktafrågor om textens innehåll 

medan en tredje grupp fick uppföljning i form av boksamtal. De elever som haft ett boksamtal 
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kom ihåg texten väl och ansåg att boksamtal var ett bra sätt att bearbeta det de läst. De elever 

som inte fick någon uppgift efter att ha läst färdigt mindes texten bättre än de elever som fick 

frågor om textens innehåll (Axaeus, 2007). Då lärare ställer frågor om skönlitteraturen till 

elever och de svarar kort får elever små möjligheter att utveckla den egna responsen om 

skönlitteraturen (Malmgren & Nilsson, 1993). Problemet med att ställa frågor om textens 

innehåll är att läsaren söker efter svaren i texten istället för att läsa texten och förstå den 

(Axaeus, 2007). En lärare som Molloy (2011) observerat valde att låta elever föra läsloggar, i 

dessa kan elever föra minnesanteckningar från det de läst. Många elever trodde att det fanns 

rätta svar och hade svårigheter med detta moment vilket visade hur elever tidigare arbetat med 

skönlitteratur (Molloy, 2011).  

 

5.5. Sammanfattning av analyserna 

I litteraturstudien har många olika typer av studier inkluderats, ett flertal är kvalitativa studier 

med små urval baserade på exempelvis en klass. Trots att validiteten hos denna typ av studier 

kan diskuteras anser vi att studierna vi valt att inkludera stödjer varandra i sina resultat, därmed 

anser vi att validiteten i resultaten ökar. Aktionsforskningsstudier som utgör en del i 

litteraturstudien har genomförts av bland annat Axaeus (2007), Granström (2007), Malmgren 

och Nilsson (1993), Molloy (2011), Mossberg Shüllerqvist (2008) och Olsson (2007). Alla 

dessa forskare genomförde studier med ett litet urval och inkluderar en eller högst fyra 

skolklasser. Axaeus (2007) och Granström (2007) menar att aktivt arbete leder till bättre 

förståelse i läsning. Mossberg Shüllerqvist (2008) och Molloy (2011) har samma syfte med sin 

undersökning, då de fokuserar på lärares roll i litteraturundervisning. Forskarna belyser i sina 

slutsatser vilken viktig roll läraren har. Olsson (2007) och Molloy (2011) misslyckades i sina 

studier att väcka läslust däremot lyckades de få eleverna att upptäcka läsning. Genom att 

innefatta flera mindre kvalitativa aktionsforskningsprojekt anser vi att validiteten i de slutsatser 

vi presenterar ökar.  

 

I vårt urval kombinerar vi även olika typer av studier som undersöker ungefär liknande 

företeelser återigen för att resultatet vi sammanställer och analyserar ska nå validitet. Ett 

exempel på en kombination av studier är Torell (2002) och Mullis et al. (2012) som är två olika 

studier som båda undersöker läsförståelse. Studiernas urval och metod särskiljer sig dock då 

Mullis et al. (2012) utfört en studie som har ett stort urval medan Torell (2002) har ett litet 

urval. Forskarna i båda studierna undersökte och jämförde olika länder men på olika sätt. Torell 
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(2002) har en kvalitativ metod medan Mullis et al. (2012) har en kvantitativ metod. Resultaten 

från båda studierna visar att svenska elever uppvisar ett sämre resultat än övriga 

jämförelseländer. Vår litteraturstudie innehåller tre studier som tar upp empati i samband med 

läsning av skönlitteratur. Castano och Kidd (2013), Fjällström och Kokkola (2015) samt Jarvis 

(2012) behandlar alla ämnet empati, de företräder sammantaget kvantitativa och kvalitativa 

studier samt litteraturanalys. Resultaten i dessa studier pekar på att läsning kan bidra till 

empatisk förmåga under rätta förutsättningar. Genom att kombinera dessa olika typer av studier 

och urval vill vi styrka de slutsatser som presenteras i resultatet.  

 

Malmgren (1996) och Camp (2000) har i sina olika studier diskuterat kombinationen av 

skönlitterära texter och faktatexter. Malmgren gör en sammanställning av praxisnära forskning 

och visar där att det bästa sättet att undervisa i svenska är genom att kombinera olika texter, 

Camp propagerar i sin tur för just denna typ av kombination i litteraturstudiens resultat. Camp 

och Malmgren utför studier från två olika länder, Malmgren bedriver forskning i Sverige och 

Camp i USA. Olika forskare från olika länder som når samma slutsatser styrker vårt resultat. 

Studierna vi analyserat utgick mestadels från en svensk kontext, detta kan ha påverkat resultaten 

av vår analys men vi anser ändå att dessa studiers kontext hjälper oss att problematisera hur 

skönlitteratur används i Sverige. 

 

Några texter vi analyserat är äldre såsom Malmgren (1996) och Malmgren och Nilsson (1993). 

Att utgå från äldre forskning innebär att den bild studierna visar av undervisning och skolan 

inte alltid kan appliceras på nutiden, anledningen till detta är bland annat att det sedan studierna 

utfördes tillkommit nya läroplaner. Läroplanen idag har jämförelsevis med då en annan syn på 

skönlitteratur och ett minskat stöd för lärare i litteratururval. Studiernas ålder möjliggör däremot 

reflektion kring vilka mönster som redan på 1980- och 90- talet fanns och hur de idag yttrar sig. 

Exempelvis visar dessa studier att elever redan då hade svårt med läsförståelsen och att 

undervisning med skönlitteratur var bristande. Detta återfinns i modernare forskning som 

Ewald (2007), Molloy (2011) och Mullis et al. (2012).  
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6. Diskussion 

Inledningsvis beskrivs hur arbetet med studien fortskridit och hur metoden ledde till det slutliga 

resultatet. I anslutning till denna beskrivning analyseras negativa och positiva aspekter 

angående de avgränsningar som gjorts i analysen av texter. Sedan diskuteras även vilka effekter 

frågeställningarna fått för resultatet. Vidare kommer en diskussion om resultatet och vilka 

slutsatser vi drar utifrån den analyserade forskningen. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning.  

 

6.1. Metoddiskussion 

Texterna som användes till resultatet lästes, sammanfattades och kopplades samman utifrån de 

olika utgångspunkterna; vad, hur och varför. Likheter och skillnader analyserades samt hur 

olika begrepp och företeelser beskrivs av forskarna. Mycket i texterna handlade om läsning 

vilket var en central utgångspunkt i litteraturstudien. Kategorierna blev således litterära miljöer, 

läsning i skolan, vad skönlitteratur kan bidra med, empati och skönlitteratur, och skönlitteratur 

i undervisningen.  

 

De avgränsningar vi gjort kan ha påverkat resultatet till en positiv syn på skönlitteratur då 

många texter handlade om elevers lässvårigheter, medier, genus och flerspråkighet vilka vi 

valde att inte inkludera i vår studie. Hade vi däremot valt att ha med lässvårigheter eller 

flerspråkiga elever så hade vi förmodligen fått ett annat resultat. Vårt urval kan ha varit för 

snävt och därför påverkat resultatet. Ämneskategorierna särskiljer sig tillräckligt för att 

möjligtvis utgöra egna kategorier samtidigt som de olika kategorierna är nära sammanlänkade 

och går in i varandra. Möjligen kunde syftet gjorts snävare genom att endast inkludera en 

kategori och behandla den utifrån flertalet källor, detta kunde ha gett ett tydligare resultat inom 

ett mindre problemområde. Frågeställningarna påverkade vår slutsats genom att de var öppna 

och utgick från att synliggöra texter som både ger för- och nackdelar med skönlitteratur i skolan. 

Genom att inkludera internationell forskning och forskning kring olika åldrar framförs många 

perspektiv på skönlitteratur i undervisningen. Tidigare gjordes avgränsningar till att bara beröra 

elever i mellanåren och för att ge en vidgad forskning valdes forskning som även berör 

förskolebarn såväl som vuxna. Även om vår litteraturstudie inte bidrar med några nya 

forskningsresultat så kan denna typ av litteraturstudie enligt Poulson och Wallace (2004) ändå 

ge nya infallsvinklar i det ämne som behandlats.  
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Reliabiliteten för vår studie innebär att användningen av våra sökord skulle möjliggöra att andra 

skulle kunna finna de texter vi använt i vår litteraturstudie. För att höja denna reliabilitet har vi 

utformat en tabell i vilken vi presenterar vilka databaser, sökord och avgränsningar som lett till 

de texter vi använt oss av, detta underlättar för andra att hitta de texter vi använt. Vi anser att 

reliabiliteten i sökningarna vi gjort är relativt hög då vi använt texter som dels hamnar högt i 

träfflistan och dels inbegriper ämnesord från flera av våra sökningar. Validiteten i en 

litteraturstudie är svår att bevisa då den styrs av våra tolkningar i analysprocessen. För att 

validiteten ska vara hög måste det som avsågs undersökas vara det som i slutändan blir 

undersökt. Även om tolkningarna i analysprocessen är våra egna och slutsatserna vi redogör för 

efter vår analys inte går att bevisa så anser vi att litteraturstudien är valid då vi följt syftet med 

studien och arbetat mot frågeställningarna genom hela processen. Våra erfarenheter och 

förutfattade meningar påverkade tolkningen av texterna som lästes, men då vi haft en relativt 

stor mängd källor baseras våra tolkningar på mer än ett resultat.  

 

6. 2. Resultatdiskussion 

Enligt vår tolkning kan vi se avtryck av kognitivismen, pragmatismen samt det sociokulturella 

perspektivet i såväl LGR 11 som i praktiken. Elever idag är bärare av kultur och i LGR 11 

(Skolverket, 2011b) står det att elever ska utvidga sin kulturella kompetens, bland annat genom 

läsning av litteratur. Elever ska utveckla ett flertal olika förmågor vilket relaterar till Vygotskijs 

tankar om individens utveckling genom kultur. Skolan ska bidra till medvetenhet och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet (Skolverket, 2011b), det vill säga att reproducera 

kultur genom social samvaro. Skönlitteraturens syfte som förmedlare av ett nationellt arv bör 

kanske moderniseras då samhällssynen har förändrats och breddats (Eriksson, 2010). 

  

Elevers referensram och den sociokulturella miljön har betydelse för elevers upplevelser och 

lärande utifrån skönlitteraturen (Axaeus, 2007). För att elever ska utveckla god läsförmåga listar 

forskare som Mullis et al. (2012) och Arfwedson (2006) påverkansfaktorer som tillgång på 

skönlitteratur och att ingå i litterära miljöer. Vi anser i likhet med Molloy (2011) att skolan och 

hemmet har olika fokus på den skönlitterära boken. Skolan skulle kunna erbjuda en stor 

variation i arbetet med skönlitteratur där både kunskap om text och ämnen kan inkluderas, 

medan fritidsläsningen betonas av lust och avslappning. Läsfärdigheter är viktiga i olika 

sammanhang och påverkar såväl kunskap, utbildning och framtida arbete men kan också bidra 

till intresse för läsning och bättre skolprestationer. Frivilliga läsare är positiva till läsaktiviteten 
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däremot visar Richardson och Eccles (2007) att elever läser lite på fritiden trots denna positiva 

påverkan. Fritidsläsning involverar intressen och urvalet är läsarens, dessutom testar ingen 

förutom läsaren själv förståelsen för det lästa (Richardson & Eccles, 2007). Elever uppskattar 

att läsa och eftersöker mer aktivt arbete med skönlitteratur i skolan men läsning har minskat i 

skolan särskilt i mellanåren och har blivit pausunderhållning där bänkboken dominerar (Brink, 

2000).  

 

Skönlitteratur i undervisning är svårt och tidskrävande för lärare eftersom det finns ett stort 

utbud av böcker, de behöver vara uppdaterade kring skönlitteratur och insatta i böckernas 

innehåll. Lärare ska i bokval hitta böcker som passar elevernas erfarenheter men som Ewald 

(2007) visar i sin forskning väljs ofta böcker endast utifrån tillgänglighet och lärares tidigare 

erfarenheter. Flera forskare i denna studie menar att lärare inte får fortbildning i ämnet och är 

därför inte insatta i aktuell forskning. Analys av skönlitteratur är viktigt i skolan då 

fritidsläsning inte erbjuder denna bearbetning dessutom visar Torell (2002) att skolan erbjuder 

för lite av denna bearbetning vilket leder till att elever har svårare att ta sig an nya texter. 

Läsfärdighet är en viktig förmåga att besitta i många sammanhang och flera forskare har visat 

på att de brister som finns i litteraturundervisningen har effekter på elevers läsfärdighet, trots 

detta sker inte fortbildning för att förbättra undervisningen med skönlitteratur (Ewald 2007). 

Om lärare och skolor fick resurser till utbildning av lärare såväl som tillgång till skönlitteratur 

skulle elever kunna utveckla inte bara sina skolrelaterade förmågor utan också sin empatiska 

förmåga, självutveckling och möjlighet att samverka med andra i en multikulturell värld (Jarvis, 

2012). Vi menar att lärares unika kompetens är en förutsättning för att syftet med skönlitteratur 

i undervisningen ska fungera i just den kontext lärare befinner sig i. 

 

Kombination av textens form och textens innehåll i kommunikativa sammanhang (Malmgren, 

1996; Molloy, 2011) kan enligt oss ge lärare en utökad repertoar av undervisningsmetoder. 

Efterarbetet med den skönlitterära boken blir ofta undanskymd och innehållsfokus försvinner 

för textens form (Ewald, 2007). Olsson (2007) och Brink (2000) är oense om vilket det 

vanligaste sättet att bearbeta det lästa på är. Bearbetningen sker via antingen boksamtal, 

recensioner eller som Axaeus (2007) påstår, innehållsfrågor. Resultaten i dessa studier, som 

dessutom särskiljer sig visar på en mindre variation i användningen av skönlitteratur i 

undervisningen. De fåtal former av bearbetning av det lästa som framkommit i denna studie 

anser vi visar en verklighetsnära bild, då de studier som pekar på detta är aktionsforskning så 

som Molloy (2011) och Ewalds (2007) etnografiska studie. Enligt vårt resultat sker bearbetning 
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av det lästa genom boksamtal, recensioner och slutna frågor i högre grad. Vi är dock medvetna 

om att det finns fler former av bearbetning än de vi har behandlat. Innehållsfrågor tenderar att 

försämra relationen mellan text och läsare (Axaeus, 2007). Vi menar att innehållsfrågor kan 

komma att uppfattas som kontrollfrågor och utgöra ett verktyg för lärare att kontrollera att 

elever läst och detta kan bero på tidspress och brist på alternativa arbetssätt. Vanligt är också 

att lärare framförallt ser till kvantitet i läsningen och inte kvalitet menar Ewald, (2007) vilket 

stämmer med våra upplevelser under vår VFU då bänkboksläsning med efterföljande 

bokrecensioner var mycket vanliga. I likhet med Olssons (2007) åsikt om att lärares inställning 

till skönlitteratur påverkar elevers inställning till läsning anser vi att lärare har en viktig uppgift. 

Om lärare lyckas framhäva den skönlitterära boken i undervisning kan elever bli medvetna om 

de kunskaper boken kan erbjuda. Lärare ska styra syftet med skönlitteraturläsning, då ett tydligt 

syfte är främjande (Molloy, 2002), vilket även det betonar vikten av lärares roll i 

undervisningen. 

 

Skönlitteratur ger inte bara ett ökat ordförråd, läsförståelse och verbalt flyt utan utvecklar även 

förståelse om jaget och andra genom möjligheten att möta det främmande genom karaktärer 

som representerar världen (Malmgren, 1996; White, 1980). Vi hävdar därmed att skolans 

demokratiska uppdrag kan främjas genom skönlitteratur. Problematiken kvarstår att 

skönlitteratur inte gynnar alla elever då många känner krav på att prestera, dels ska de kunna 

läsa med flyt och samtidigt kunna läsa ut budskap vilket för många inte är en självklarhet. Om 

syftet med skönlitteraturen i undervisningen är att utveckla empati finns det de elever som 

istället kan uppleva det omvända och känna förakt. Ännu en negativ aspekt av skönlitteratur 

kan vara att såväl yngre som äldre elever kan ha svårt att distansera sig från karaktär och 

särskilja mellan skönlitteratur och verklighet (Fjällström & Kokkola, 2015; Mossberg & 

Schüllerqvist, 2008). Om distanseringen uteblir kan det resultera i oförmåga att reflektera om 

och förstå det lästa. Elever kan uppleva sin brist på förståelse som skuld och de känner sig då 

som mindre framgångsrika läsare (Malmgren & Nilsson, 1993). Lärare kan ha svårt att leda 

litterära samtal om elever inte är aktiva och intresserade, trots detta har lärare en nyckelroll i 

såväl inställning till texten som att synliggöra empati i texten. Då lärare behandlar en bok som 

gör intrång på elevernas integritet (Malmgren & Nilsson, 1993) kan det förståelseväckande, 

gemensamma samtalet utebli och även de möjliga förtjänsterna med skönlitteraturen kan utebli. 

Med denna vetskap kan vi nu förstå den problematik lärare kan uppleva i undervisning med 

skönlitteratur. För att lyckas uppnå syftet med skönlitteratur i undervisning krävs det utbildning 

och kunskap kring arbetssätt och metoder från lärares sida.  
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Utifrån erfarenheter under vår VFU som nämndes i inledningen stämmer våra upplevelser 

angående undervisning kring skönlitteratur. Forskning stödjer att läromedel som används ofta 

fokuserar på traditionell litteraturhistoria och språkutveckling. Vår upplevelse att skönlitteratur 

har fått en allt mindre plats bekräftas genom Persson (2007) som hävdar att svenska blir mer ett 

språkämne än litteraturhistoriskt bildningsämne. Den bristande undervisningen med 

skönlitteratur och dess bakomliggande orsaker som vi blivit medvetna om kan i bästa fall 

uppmärksammas och åtgärdas. Orsakerna bör studeras närmare för att ge lärare och därigenom 

elever möjligheten att nå såväl utbildning som bildning genom skönlitteraturen. Genom vår 

studie kan vi se att det finns en koppling mellan hur skönlitteratur bearbetas i skolan och vilka 

förmågor elever utvecklar. Skönlitteratur i undervisningen och synen på denna påverkas av 

lärarens litterära kompetens, Läroplanens intetsägande inställning till skönlitteratur och bristen 

på fortbildning i ämnet (Ewald, 2007).  

 

Den bild vi fått genom den lästa forskningen är att lärare sällan bearbetar läsning kring 

skönlitteratur. Om bearbetning av det lästa sker så är det inte på ett varierat sätt och då kan de 

positiva aspekter som forskning pekar på utebli. Inledningsvis i detta arbete hade vi en 

förutfattad mening om att vi skulle hitta flertalet positiva aspekter kring skönlitteratur i 

undervisningssyfte, trots detta försökte vi förhålla oss neutrala och förvånansvärt nog hittade vi 

mer negativa aspekter än vi inledningsvis trodde. Med både positiva och negativa aspekter 

kunde vi därmed visa en nyanserad bild av skönlitteratur i undervisningen. En insikt vi fick var 

att det finns anledningar till att lärare inte ger skönlitteraturen den roll i undervisningen den bör 

ha, det är inte av lathet från deras sida utan beror mer på bristande kunskap och brist på 

fortbildning vilket styrks av flera forskare som Brink (2000), Molloy (2011) och Ewald (2007). 

Trots att både Castano och Kidd (2013) och kommentarmaterialet till LGR 11 (Skolverket, 

2011a) är överens om att skönlitteratur har positiv inverkan på elevers läsförmåga finns alltså 

denna brist. Vi hade tidigare en bild av skönlitteratur som en möjlighet att analysera och studera 

text men vi fann via forskningen att skönlitteratur kan bidra med mycket mer och ha en stor 

påverkan på individen i sig själv men också som del av samhället.  

 

Vi kan med lärdom från våra UVK7-kurser reflektera kring skolans uppgift att främja elevers 

personliga utveckling till aktiva, kompetenta individer och medborgare (Skolverket, 2011b). Vi 

                         
7 UVK står för utbildningsvetenskaplig kärna, omfattar 60 högskolepoäng och 

behandlar läraruppdraget, didaktiska perspektiv och pedagogiskt ledarskap. 
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menar att skolans uppgift är en form av bildning som genom styrdokumentens målinriktning 

och resultatstyrda utformning sker genom utbildning. Vi ser skönlitteraturen som en möjlighet 

till bildning men utbildning möjliggör bildning genom inlärning av metoder för exempelvis 

reflektion, tolkning och analys. Skönlitteratur menar vi kan inte bara förmedla faktakunskaper 

utan är också ett sätt att förhålla sig till samhället och andra människor. Skönlitteratur ska inte 

vara en tyst aktivitet som sker på egen hand utan en gemensam och engagerande upplevelse 

(Clark & Andreasen, 2014; Granström, 2007). 

 

Vidare forskning kan inkludera de avgränsningar vi gjorde såsom genus inverkan på 

skönlitteraturläsning eller hur media som exempelvis filmer, data- och tv-spel kan samverka 

med den traditionella skönlitteraturen som en del i det vidgade textbegreppet och vilka 

konsekvenser det medför för elevers utvecklande av förmågor.  
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Bilaga 

Översikt över analyserad litteratur 
 

Författare 

Publikationsår 

Titel  

Land 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

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. 

 

Sammanställa forskning 

kring 

litteraturundervisning. 

Forskningsöversikt.  Det finns lite forskning och lärare har liten insikt i 

den. 

Axaeus, J. (2007). Portar till språk och litteratur. 

Sverige. 

Hur formen på 

bearbetning av text 

påverkar förståelsen. 

Aktionsforskning. En 

gymnasieklass blir indelade i 

olika grupper och får bearbeta läst 

text olika. Fem veckor efter 

studien genomfördes fick eleverna 

svara på frågor om den lästa 

texten.  

Boksamtal leder till ökad förståelse.   

Brink, L. (2000). Försvunna bokslukare?: om 

läslust och läsvanor hos elever i grundskolan i 

fyra Gävleborgskommuner. Sverige.  

Undersöka elevers 

läsvanor. 

Kvantitativ. Enkätundersökning 

och intervjuer.  

Att läsa mycket är bra. Barnen ska ges möjligheter att 

läsa på fritiden för att ha kul men samtidigt ges chans 

till bokprat i skolan. Vuxna förebilder är viktigt. 

Barnen minns bättre då de läst i hemmiljö. 

Camp, D. (2000). It takes two: teaching with twin 

texts of fact and fiction. USA. 

Tvillingtexters 

användning. 

Litteraturstudie Tvillingtexter underlättar lärande.  
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Castano, E., & Kidd, D. C. (2013). Reading 

literary fiction improves theory of mind. USA.  

Utröna om läsning 

inverkar på empatisk 

förmåga.  

Kvalitativ studie med 

kontrollgrupper som testades via 

datoriserade tester. 

Läsning av god litteratur har positiv inverkan på den 

empatiska förmågan. 

Clark, S. K., & Andreasen, L. (2014). Examining 

sixth grade students’ reading attitudes and 

perceptions of teacher read aloud: are all 

students on the same page?. USA. 

Högläsnings påverkan på 

elever. 

Empirisk studie med såväl 

kvalitativa som kvantitativa 

metoder. Intervjuer. 

Visade på både positiva och negativa aspekter av 

högläsning. 

Ewald, A. (2007). Läskulturer: lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

Sverige. 

Belysa den betydelse 

läsning av skönlitteratur 

ges i skolans mellanår. 

Etnografisk studie. Fokus på 

lärare. Intervjuer. 

Val av genrer är inte så brett hos eleverna. Hur 

mycket eleverna läser varierar stort. Intresset för 

litteratur och läsning varierar stort hos eleverna i 

undersökningen. 

Fjällström, E., & Kokkola, L. (2015). Resisting 

focalization, gaining empathy: Swedish teenagers 

read Irish fiction. USA.  

Elevens förmåga att 

känna empati med en 

litterär karaktär. 

Kombination av litteraturstudie 

och empirisk forskning. Kvalitativ 

undersökning. Analyserade texter, 

gjorde intervjuer. 

Eleverna har förmåga att sätta sig in i ett annat 

perspektiv.   

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

litteratur. Sverige. 

Hur elever bildar mening 

utifrån text undersöka 

varför det är bra att läsa 

skönlitteratur. 

Aktionsforskning. En klass fick 

en text uppläst för sig och fick sen 

lämna kommentarer. Klassen 

delades sen in i två grupper. Ena 

gruppen fick ingå i ett 

undervisningsförsök, därefter fick 

hela klassen texten uppläst för sig 

igen och lämna nya kommentarer. 

Aktivt arbete med text underlättar meningsskapande. 

Jarvis, C. (2012). Fiction, empathy and lifelong 

learning. Storbritannien. 

Skönlitteraturs förmåga 

att väcka empati hos 

vuxna. 

Litteraturanalys  Skönlitteratur kan väcka empati under vissa 

omständigheter.  

Kilman, J. (2007). Portar till språk och litteratur. 

Sverige 

Litteratur kanons 

betydelse? 

Litteraturanalys av medial debatt. Diskussion om litteratur stärker och bidrar till dess 

användning. 
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Malmgren, L-G. (1996). Svenskundervisning i 

grundskolan. Sverige. 

Kartlägga svenskämnet i 

samband med ny 

grundskollärarutbildning 

1988 

Sammanställning av praxisnära 

forskning. Forskningsöversikt. 

Undervisa i svenska genom att kombinera textens 

form och textens innehåll samt olika texter. 

Malmgren, L-G., & Nilsson, J. (1993). 

Litteraturläsning som lek och allvar: om tematisk 

litteraturundervisning på mellanstadiet. Sverige. 

Förbättra 

litteraturundervisning 

Aktions forskning under två år i 

klass. 

Tematik är bra. Inkludera erfarenheter är viktigt. 

Blanda textens form och textens innehåll i 

undervisningsfokus. 

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

en studie om läsning av skönlitteratur på 

högstadiet. Sverige. 

Väcka läslust. Aktionsforskning, en klass. Väckte inte läslust men ett ökat intresse.  

Molloy, G. (2011). Ämnesdidaktik - dåtid, nutid 

och framtid: bidrag från femte rikskonferensen i 

ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26-27 

maj 2010. Sverige. 

Litteraturens användning i 

undervisning. 

Aktionsforskning. Ett klassrum, 

följde en lärare under 6 veckor. 

Lärarens erfarenheter bör inte utgöra enda grunden 

till litteratururval.   

Mossberg Schüllerqvist, I. (2008). Fönster mot 

språk och litteratur. Sverige. 

Undersöka olika lärares 

litteraturundervisning.  

Aktionsforskning med åtta lärare 

från tre olika skolor. Intervjuer.  

Läraren har en betydande roll för elevernas fortsatta 

läsutveckling. 

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Drucker, 

K.T. (2012). PIRLS 2011 international results in 

reading. USA.  

Kartlägga läsförståelse. Kvantitativ empirisk studie med 

ett stort urval. 

Svenska elever uppvisar sjunkande resultat.  

Olsson, A. (2007). Portar till språk och litteratur. 

Sverige. 

Om läsprojekt kan öka 

elevers läslust 

Aktionsforskning. Elever på en 

gymnasieskola fick fylla i en 

enkät om sin läsning samt 

intervjuades. Eleverna fick 

genomföra ett test innan och efter 

läsprojektet. 

Läslusten ökade inte som förväntat, däremot fick 

eleverna upp ögonen för läsning.  

Persson, M. (2007). Den goda boken: samtida 

föreställningar om litteratur och läsning. Sverige. 

Litteraturens nytta i 

skolan. 

Litteraturstudie läromedel och 

styrdokument. 

Svenskämnet är språkämne med lite skönlitteratur 

som bearbetas och väljs ut  
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Richardson, P. W., & Eccles, J. S. (2007). 

Rewards of reading: toward the development of 

possible selves and identities. USA. 

Elevers syfte till att 

frivilligt läsa 

skönlitteratur. 

Studie under lång tid med 

kvalitativa intervjuer. Deltagit i 

klass. Litet urval, endast ett fåtal 

ungdomar. 

Frivillig läsning har positiv inverkan på många 

områden i livet. 

Torell, Ö. (2002). Hur gör man en 

litteraturläsare: om skolans litteraturundervisning 

i Sverige, Ryssland och Finland. Sverige.  

Jämföra skolkulturers 

inverkan på läsförmåga.  

Kvalitativ komparativ studie med 

fenomenografisk utgångspunkt. 

Litet urval i flera olika länder.  

Svenska studenter brister i läsförmåga. 

White, H. (1980). The value of narrativity in the 

representation of reality. USA.  

Skrivs historia 

skönlitterärt eller inte. 

Litteraturanalys  Historia kan skrivas på många olika sätt, historia utan 

skönlitterära drag är ointressant för människor.  

 

 

 


