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1. Inledning 

Skönlitteraturläsning och dess syfte har sedan länge varit en omstridd fråga inom såväl det 

svenska och internationella skolväsendet som litteraturdidaktisk forskning och 

samhällsdebatten. Synen på skönlitteratur, dess ändamål och dess betydelse i utbildningen 

skiljer sig markant beroende på vem man frågar. Så sent som i juli 2016 vidmakthöll 

språkforskaren Lars Melin i en debattartikel i Dagens Nyheter att svenskämnet bör lägga mer 

fokus på informationsprosa såsom rapporter och PM. I artikeln förringade Melin 

skönlitteraturen i svenskämnet vilken han beskrev som ”ett av flera underhållningsmedier” med 

tesen att skönlitteraturläsning inte hjälper elever till att nå framgång.1 Samma år fick Melin 

kritik av litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström som, i en replik till Melin i SVT:s Gomorron, 

förfäktade att ”Det finns gedigen forskning som visar att skönlitteraturen är rena undermedlet 

för att fördjupa läskunnigheten. Också genom att få ett mer varierat ordförråd och vidga 

känsloregistret […]”.2 Året dessförinnan pekade PISA:s årsrapport för år 2015 på det faktum 

att svenska elever uppnått goda resultat i läsförståelse då det framgick att Sverige presterat ”[…] 

över OECD-genomsnittet i läsförståelse. […]”.3 Värt att fästa avseende vid är emellertid PISA:s 

definition av begreppet läsförståelse åsyftar en mätbar förmåga som i rapporten definieras 

enligt följande: 

Reading literacy är en individs förmåga att förstå, använda och reflektera över och engagera sig i 

texter för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i 

samhället. Utöver avkodning och ytlig förståelse, inbegriper läsning tolkning och reflektion samt 

förmåga att använda läsning för att uppnå sina mål i livet.4 

Även Olle Nordberg, universitetslektor vid Uppsala universitet, har observerat den 

litteraturdidaktiska forskningens marginalisering i nyhetsmedierna då han i en färsk rapport från 

2019 beskriver att samhällsdebatten kring ungdomars läsning och den rådande läskrisen ofta 

”[…] byggt på resultat från kvantitativa massundersökningar (främst PISA) i vilka 

skönlitteraturen och den litterära läskompetensen i själva verket spelar en mycket undanskymd 

                                                           
1 Kulturnytt, ”Forskare: Skolan stirrar sig blind på skönlitteraturen”, Sveriges Radio, 18 juli 2016 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6477150 (hämtad 2019-05-08). 
2 Rebecca Haimi, ”Rök ihop i sändning: Skönlitteratur är hittepå!”, SVT Nyheter, 22 juli 2016. 

https://www.svt.se/kultur/bok/rok-ihop-i-sandning-skonlitteratur-ar-hittepa (hämtad 2019-05-08). 
3 Maria Rasmusson, Magnus Oskarsson, Nina Eliasson, Maria Lundgren, Karl Göran Karlsson, Ulf Fredriksson, 

Astrid Pettersson & Samuel Sollerman, PISA 2015 [Elektronisk resurs] 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, 

läsförståelse och matematik, Skolverket, Stockholm, 2016 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-

33688 (hämtad 2019-05-08), sid. 6. 
4 Rasmusson et al., 2016, sid. 10. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6477150
https://www.svt.se/kultur/bok/rok-ihop-i-sandning-skonlitteratur-ar-hittepa
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-33688
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-33688
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roll.”.5 Vad som således blir tydligt är att synen på läsning och skönlitteraturens nytta har gett 

upphov till en vattendelare där ena sidan bagatelliserar den fiktiva läsningens värde och istället 

premierar nyttovärdet i den mätbara aspekten av läsning, medan den andra sidan försvarar 

skönlitteraturens värde för den mänskliga utvecklingen. Vad som däremot inte diskuterats i lika 

stor utsträckning är huruvida skönlitteratur bör läsas i syfte att förmedla den värdegrund som 

den svenska skolan vilar på. I ljuset av den ovan beskrivna motstridiga diskurs rörande 

skönlitteraturens funktion har jag i denna studie för avsikt att ta reda på vilken roll skolans 

värdegrund spelar i skönlitteraturundervisningen i svenskämnet på gymnasiet idag. Studien 

kommer följaktligen rikta in sig på hur verksamma svensklärare på gymnasiet arbetar med 

skönlitteratur i värdegrundsförmedlande syfte samt hur de ser på värdegrundsfrågor som 

potentiell legitimeringsgrund för skönlitteraturläsning i skolan. 

1.1. Skolans värdegrund 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för skolans värdegrund ur två perspektiv. I första hand 

kommer jag sålunda redovisa och förklara hur begreppet värdegrund definieras i aktuella 

styrdokument; i detta fall Lgy11. I andra hand kommer jag beskriva hur tongivande 

didaktikforskare ser på värdegrundsbegreppet och dess innebörd i undervisningen. 

1.1.1. Styrdokument 

I skolans värdegrund i Lgy11 anges, i enlighet med Skollagen §4 och §5, att utbildningen ska 

”[…] förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. […]”.6 Dessutom ska 

utbildningen förmedla och gestalta ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

mellan människor […]”.7 Skolans uppdrag är också att ”[…] främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse.”.8 Det står även fastslaget att skolans ansvar är att varje 

elev ”[…] kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till 

kunskap, självinsikt och glädje […]”.9 De explicita normer och värden som den enskilde läraren 

har i uppdrag att förmedla är dels att ”[…] klargöra det svenska samhällets grundläggande 

                                                           
5 Olle Nordberg, Berättelser som förändrar: Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt 

för ungdomar, Kph, Trycksaksbolaget, Uppsala, 2019, sid. 4. 
6 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 

2011, sid. 5. 
7 Ibid, 2011, sid. 5. 
8 Ibid, 2011, sid. 5. 
9 Skolverket, 2011, s. 9. 
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demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter 

som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser […]” och dels att 

”[…] öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfattningar 

och problemställningar samt konsekvenserna av dessa […]”.10 Läroplanen gör även gällande 

att undervisningen ska vara saklig samt att den ska anpassas efter elevernas olika behov och 

förutsättningar.11 Om främlingsfientlighet eller intolerans förekommer måste detta åtgärdas 

med hjälp av kunskap, diskussion och aktiva insatser.12 Obestridligen framgår det tydligt att 

demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ska genomsyra all undervisning i skolan, där 

bland annat litteraturen ska fungera som kunskapskälla. Vad som också framgår uttryckligen är 

att lärarens uppgift och ansvar är att både förklara och diskutera skolans värdegrund 

tillsammans med eleverna. I detta avseende spelar litteraturundervisningen en särskilt viktig 

roll i takt med att skönlitteratur i regel har förmågan att öppna dörrar till skolans värdegrund, 

vilken man som lärare kan utgå ifrån i syfte att förklara, diskutera, problematisera och reflektera 

kring de värden som finns i såväl skolan som samhället. 

1.1.2. Didaktiska perspektiv 

Tidigare professor i litteraturvetenskap, Gun Malmgren, parafraserar i sin artikel ”Svenskämnet 

som demokrati- och värdegrundsämne” Louise Rosenblatt där hon återger att hon menar att det 

övergripande målet för all undervisning är samhällets demokratiska värden.13 Vidare menar 

Rosenblatt att skolan och utbildningen spelar en central roll i arbetet för ett demokratiskt 

samhälle och att detsamma gäller för litteraturen såtillvida att skönlitteratur kan vara gynnsam 

och främja en undervisning som är genomsyrad av demokratiska värderingar.14 Malmgren 

menar också att det i skönlitteraturundervisningen inte räcker med att enbart fokusera på den 

textanalytiska och den estetiska kompetensen. Vad hon menar är således att det bakom varje 

text också finns en verklig människa med ett eget livsöde och egna erfarenheter, och att just 

denna kunskap är pedagogiskt användbar kunskap som kan läras ut med hjälp av litteraturen. 

Enligt Malmgren tenderar människors personintresse ofta att vara starkt, och genom att ta fasta 

                                                           
10 Skolverket, 2011, s. 12. 
11 Skolverket, 2011, sid. 6. 
12 Skolverket, 2011, sid. 5. 
13 Gun Malmgren, ”Svenskämnet som demokrati- och värdegrundsämne”. I Utbildning & Demokrati 2003, Vol. 

12, Nr. 2, s. 63-76, 2003, sid. 68. https://lup.lub.lu.se/search/publication/58cf3b61-223e-49d4-8d32-

396c0698378b (hämtad 2019-03-07). 
14 Malmgren, 2003, sid. 69. 

https://lup.lub.lu.se/search/publication/58cf3b61-223e-49d4-8d32-396c0698378b
https://lup.lub.lu.se/search/publication/58cf3b61-223e-49d4-8d32-396c0698378b
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på verkliga personers livsöden har lärare en möjlighet att sätta in texter i ett större sammanhang 

såväl som göra undervisningen levande.15 

     Gunilla Molloy, docent i svenska och didaktik, menar att värdegrundsfrågor i skönlitteratur 

har möjlighet att lära något om livet i det avseendet att skönlitteraturen ofta speglar och 

diskuterar konflikter som berör bland annat klass, kön och etnicitet.16 Vidare förklarar hon att 

frågor om demokrati, värdegrundsförbrytelser i skolan och samtal om skönlitteratur kan vara 

av stor vikt i skolans demokratiska arbete och tillika uppdrag.17 Även i artikeln ”Det nödvändiga 

samtalet” betonar Molloy värdegrundsfrågornas angelägenhet i skolan där hon tydliggör att 

”[…] Om skolan blundar eller avstår från att ta upp frågor som är känsliga eller provocerande, 

som nu ofta sker, avsäger sig skolan också möjligheten att diskutera och föra kontinuerliga 

samtal om etiska, moraliska och demokratiska frågor. Här ligger en utmaning för skolan.”.18 

     David Kronlid, docent i etik och lektor i didaktik vid Uppsala universitet, menar att ”[…] 

skolan sedan länge har övergett neutralitetskravet […]” i takt med att ”[…] elever i den svenska 

skolan lär sig att vissa värden, normer och värderingar är giltiga.”.19 Vad han i synnerhet riktar 

kritik mot är det faktum att skolans värdegrund, såsom den står skriven i Lgy11; ska gestaltas 

och förmedlas ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 

västerländsk humanism […]”.20 Kronlid ställer sig skeptisk till lämpligheten i att skolans 

värdegrund ska utgå ifrån kristen etik. Följaktligen belyser han att det finns ett dilemma med 

ifrågavarande anmaning; nämligen att om: 

 

[…] den svenska värdegrundens byggplats i praktiken innebär att arbetet med etik i skolan 

exkluderar elever som har en från kristen etik och västerländsk humanism skild livsåskådning, så 

kan vi inte längre betrakta de värden som förmedlas i den svenska värdegrunden som oskyldiga trots 

att de är värden som många av oss tror på och accepterar.21 

 

De didaktiska premisserna i denna studie handlar följaktligen om att all undervisning ska 

präglas av värdegrundsfrågor där frågor kring såväl demokrati som klass, kön och etnicitet 

                                                           
15 Malmgren, 2003, sid. 70-71. 
16 Gunilla Molloy, Läraren, litteraturen, eleven: en studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet, 

Lärarhögsk., Stockholm, 2002, sid. 310. http://su.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1151440&dswid=8047 (hämtad 2019-03-07). 
17 Molloy, 2002, sid. 318. 
18 Gunilla Molloy, ”Det nödvändiga samtalet”. I Utbildning & Demokrati 2003. Vol 12, nr. 2, 2003, sid. 80. 

https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning -och-

demokrati/2003/nr-2/gunilla-molloy---det-nodvandiga-samtalet.pdf (hämtad 2019-04-11). 
19 David O. Kronlid, Skolans värdegrund 2.0: etik för en osäker tid, Första utgåvan, Natur & kultur, Stockholm, 

2017, sid. 91. 
20 Skolverket, 2011, sid. 5. 
21 Kronlid, 2017, sid. 95-96. 

http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1151440&dswid=8047
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1151440&dswid=8047
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning%20-och-demokrati/2003/nr-2/gunilla-molloy---det-nodvandiga-samtalet.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning%20-och-demokrati/2003/nr-2/gunilla-molloy---det-nodvandiga-samtalet.pdf
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spelar en central roll. Vidare bör man som lärare, förutom textanalys, ägna sig åt att belysa de 

verkliga personerna bakom en text och ta fasta på deras livsberättelser eftersom de har ett viktigt 

didaktiskt värde. Vad som emellertid kan problematiseras i skolans värdegrund är att den, i 

nuvarande läroplan för gymnasiet, tillkännager att skolans värden ska bygga på kristen tradition 

och västerländsk humanism. Den fråga som således väcks är huruvida det är rimligt att 

favorisera en särskild religion och etik när det i samma läroplan står att ”[…] Undervisningen 

ska vara icke-konfessionell”.22 De värden som återges i läroplanen bör därmed rimligtvis, för 

att kunna betraktas som neutrala, vara universella. 

1.2. Skönlitteraturens legitimeringar 

Litteraturprofessorn Magnus Persson redogör för svenskämnets legitimeringar av skönlitteratur 

där han menar att vissa argument för varför skönlitteratur bör läsas i skolan förefaller ”[…] vara 

de samma vid nationalstatens uppkomst som vid dess uppluckring.”.23 Detta är en hänvisning 

till 1800-talets slagord ”ett folk, ett språk en litteratur” där syftet var att skapa goda svenska 

medborgare som var fyllda av fosterlandskärlek.24 Under denna tid legitimerades 

skönlitteraturläsning i huvudsak genom att belysa värdet av den svenska litteraturen, vilket 

Rudolf Hjärnes pamflett från 1860 vittnar om som slår ett slag för svensk litteratur i skolan ”Ty 

redan tidigt måste det uppväxande slägtet börja vandringen genom fäderneslandets litterära 

häfder, om de skola bära en rätt mogen frukt.”.25 Vad anbelangar de mer moderna 

legitimeringarna för skönlitteraturläsning identifierar Persson tre olika typologier som han 

beskriver som de vanligaste legitimeringsgrunderna när det kommer till litteraturläsning. Den 

första emanerar från Christian Kochs litteraturforskning som visat att studenter motiverar sin 

uppskattning av skönlitteraturläsning med de psykodynamiska aspekterna som läsningen 

medför. Den andra typologin härrör från Lars Wolfs studie som kommit fram till att argument 

för språkutveckling, vällust, identitets- och erfarenhetsutveckling och litterär kompetens har 

visat sig utgöra centrala belägg för varför skönlitteratur bör läsas. Den tredje typologin är 

hämtad från Sten Furhammars forskning, vilken indikerat att underhållning, förströelse, 

kopplingar till egna erfarenheter och existentiell självreflexion utgör nyckelmotiven till varför 

man ska ägna sig åt läsning.26 Persson väljer vidare att summera de många legitimeringar som 

återfinns i svenskämnets styrdokument och läromedel på följande vis: 

                                                           
22 Skolverket, 2011, sid. 5. 
23 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007, sid. 109. 
24 Persson, 2007, sid. 7. 
25 Persson, 2007, sid.108. 
26 Persson, 2007, sid. 109-111. 



6 

 

 

Litteraturläsning ger upplevelser och kunskap, är språkutvecklande och stärker såväl den 

personliga som den kulturella identiteten. Litteraturläsning ger förtrogenhet med kulturarvet och 

förståelse för kulturell mångfald. Litteraturläsning främjar goda läsvanor. Att läsa litteratur 

motverkar odemokratiska värderingar och gör läsaren empatisk och tolerant. Litteraturstudierna 

ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär terminologi; kunskaper som gör eleven 

till en bättre läsare.27 

 

Lars-Göran Malmgren, docent i litteraturvetenskap, redogör för en typologi han valt att kalla 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, vilket i denna teoretiska kontext kan fungera som 

ytterligare en legitimering till skönlitteraturen i svenskämnet. Malmgren menar att man genom 

detta betraktelsesätt utgår ifrån elevgruppens förutsättningar och erfarenheter och att målet är 

att belysa teman som humanistiska problem och mänskliga rättigheter. Vad Malmgren 

poängterar är sålunda att ”I detta sammanhang får litteraturläsningen sin betydelse, eftersom 

litteraturen i olika former gestaltar mänskliga erfarenheter.”.28 

     Litteraturvetaren Harold Bloom menar att skälet till varför man läser i första hand måste 

utgå ifrån att det intresserar läsaren i fråga.29 Vidare uttrycker Bloom, i motsats till vad Persson 

förfäktar, en skepticism gentemot litteraturens sociala nytta, vilket han förklarar enligt följande: 

 

Jag ställer mig fortfarande skeptisk till den traditionstyngda sociala hoppfullhet som säger att 

individens omtanke om andra människor nog kan befrämjas av en väl omhändertagen individuell 

föreställningsförmåga, och jag är på min vakt mot alla slags resonemang som ser ett samband mellan 

det ensamma läsandets nöjen och det allmänna bästa.30 

 

Istället, menar Bloom, att man bör söka sig till den litteratur som kommer nära en och 

som man kan ”[…] använda till att pröva och besinna.”.31 

 

 

 

 

                                                           
27 Persson, 2007, sid. 219. 
28 Lars-Göran Malmgren, Svenskundervisning i grundskolan, 2:a uppl., Studentlitteratur, Lund, 1996, sid. 89. 
29 Harold Bloom, Hur du ska läsa, och varför, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 2001, sid. 19. 
30 Bloom, 2001, sid. 20-21. 
31 Bloom, 2001, sid. 28. 
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Med avstamp i begreppet värdegrund som återges i avsnitt 1.1. samt skönlitteraturens 

legitimeringar som presenteras i avsnitt 1.2. kommer jag i denna studie följaktligen att utgå 

ifrån och söka att besvara följande frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig verksamma svensklärare på gymnasiet till skolans värdegrund och dess 

roll i skönlitteraturundervisningen? 

1.1. Vilka skönlitterära verk, ämnen och frågor har de medverkande lärarna arbetat med 

i syfte att belysa skolans värdegrund och varför? 

1.2. Hur har eleverna upplevt undervisningen i värdegrundsfrågor, enligt lärarna? 

 

2. Anser de medverkande lärarna att läsning av skönlitteratur går att legitimera med hjälp 

av skolans värdegrund? 

Frågeställning nummer 1 utgörs av två mindre delfrågor (fråga 1.1. och 1.2.) vilkas syfte är att 

besvara den överordnade frågeställningen (frågeställning 1). Något jag vill förtydliga med 

frågeställning 1 är att den inte efterfrågar hur undervisningen ser ut i en specifik svenskkurs på 

gymnasiet. Fastän ett antal exempel från specifika kurser kommer tas upp längre fram, bland 

annat från kursen svenska 2, så avser frågeställning 1 att undersöka lärarnas arbete i 

svenskämnet som helhet; alltså alla svenskkurser på gymnasiet. Vad som inryms i 

svensklärarnas skildringar av deras skönlitteraturundervisning är således vilka verk, ämnen och 

frågor som tagits upp såväl som hur deras elevgrupper har reagerat på och upplevt 

undervisningen om värdegrundsfrågor. Vad som är beaktansvärt i fråga 1.2 är emellertid att det 

som efterfrågas – elevernas reaktioner – kommer besvaras med lärarnas tolkningar av elevernas 

bemötande. De upplysningar lärarna ger i denna fråga bör således tas med en nypa salt emedan 

deras skildringar är sekundära, och inte primära. I denna undersökning har jag valt att fråga 

lärarna om elevernas reaktioner eftersom jag behövt ta hänsyn till undersökningens 

omfångsmässiga begränsningar; i synnerhet det faktum att denna studie ligger på C-nivå. För 

en större studie på minst D-nivå hade det emellertid varit beaktansvärt att undersöka elevernas 

reaktioner genom att låta även eleverna själva sätta ord på sina upplevelser. Detta hade sålunda 

omfattat primärkällor från såväl lärare som elever, vilket hade erbjudit ett mer noggrant och 

detaljerat material i just denna fråga. Frågeställning nummer 2, däremot, är en egen 

frågeställning av den orsaken att den söker att besvara en fråga som inte berör undervisningen 

i sig (som i frågeställning 1); utan rättare sagt vilka legitimeringsgrunder lärarna utgår ifrån när 

det gäller läsning av skönlitteratur. 
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1.4. Teoretisk utgångspunkt 

Som tidigare nämnt har skönlitteraturens syfte länge varit föremål för diskussion inom såväl 

litteraturforskningen som skolvärlden, där de centrala frågorna har varit varför skönlitteratur 

bör läsas överhuvudtaget och vilken funktion och nytta skönlitteraturläsningen fyller. I denna 

studie har jag följaktligen, som teoretisk ansats, valt att ta fasta på litteraturdidaktikforskaren 

Louise M. Rosenblatts transaktionsteori. Vad Rosenblatt menar är sålunda att ”Lärarens uppgift 

är att utveckla fruktbara interaktioner – eller mer exakt, transaktioner – mellan enskilda läsare 

och enskilda litterära texter.”.32 Rosenblatt gör även en åtskillnad mellan vad hon kallar efferent 

läsning och estetisk läsning. Efferent läsning avser läsning i praktiskt syfte där läsarens ändamål 

är att hitta och sammanfatta information i en text medan estetisk läsning beträffar läsning i 

estetiskt syfte, vilket innebär att läsaren, genom affektiva aspekter, istället upplever en text och 

att läsningen i synnerhet utgörs av ”[…] förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer 

[…]”.33 Utav dessa två lästyper slår Rosenblatt ett slag för den senare, vars syfte och värde hon 

förklarar med följande redogörelse: 

I sin enklaste form kan litteraturen erbjuda oss ett känslomässigt utlopp. Den kan göra det möjligt 

för oss att använda våra sinnen mer intensivt och mer fullständigt än vi annars har tid eller tillfälle 

till. Genom litteraturen kan vi njuta av naturens skönhet eller storslagenhet och den exotiska prakten 

i scener från fjärran länder. Den kan också erbjuda upplevelser som det annars inte skulle vara 

möjligt eller välbetänkt att föra in i våra egna liv. Lusten för handling och äventyr, intresset för andra 

människor och livsstilar, förtjusningen över starkt känsloladdade scener, över skildringar av fysiskt 

våld och till och med bilder av hat och ondska kan bero på den befrielse de erbjuder för drifter som 

vår kultur undertrycker. Och litteraturen ger inte bara utlopp för antisociala känslor. Ett stort 

konstverk kan ge oss möjlighet att känna på ett djupare och rikare sätt, att mer fullständigt uppfatta 

innebörden av våra upplevelser, än vad de inskränkta och splittrade livsvillkoren tillåter.34 

Rosenblatt hävdar också att litteraturen, i skolan, äger den största förmågan att assimilera idéer 

och attityder bland studenter då studenter med hjälp av litteraturen får chans att både genomleva 

och reflektera över många olika frågor.35 Rosenblatt menar följaktligen att studenter, om de 

engagerar sig tillräckligt ofta i sådana reflektioner, lär sig reflektera över sina egna attityder till 

människor och situationer innan de bildar sig en egen uppfattning om dem.36 

                                                           
32 Louise M. Rosenblatt, Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid. 

36. 
33 Rosenblatt, 2002, sid. 41. 
34 Rosenblatt, 2002, sid. 44. 
35 Rosenblatt, 2002, sid. 146. 
36 Rosenblatt, 2002, sid. 177. 
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     Utifrån Rosenblatts teori har jag i denna studie först och främst för avsikt att ta reda på om 

de medverkande lärarna delar Rosenblatts syn på litteraturens möjligheter. Mer specifikt vill 

jag alltså undersöka om lärarna i denna studie begrundar litteraturens förmåga att väcka känslor 

och upplevelser till liv hos läsare i arbetet med värdegrundsfrågor i skönlitteratur. För det andra 

avser jag att ta reda på om lärarna i denna studie legitimerar läsning av skönlitteratur med hjälp 

av den efferenta läsningnen eller den estetiska läsningen, vilka Rosenblatt redogör för. 

1.5. Metod 

I denna studie har jag genomfört intervjuer med fyra verksamma svensklärare på gymnasiet. 

Intervjuerna är planerade, genomförda och analyserade i enlighet med de förfaringssätt som Jan 

Trost förordar i Kvalitativa intervjuer. Vad jag i första hand har tagit fasta på är standardisering, 

vilket avser “[...] graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla 

intervjuade.”.37 Graden av standardisering har i denna undersökning varit hög såtillvida att 

intervjusituationen har sett likadan ut i samtliga intervjuer - med det enda undantaget att två 

utav de fyra intervjuerna gjordes via telefon medan de resterande två intervjuerna gjordes vid 

ett möte på tu man hand. Strukturering, menar Trost, handlar om huruvida intervjufrågor har 

fasta svarsalternativ eller inte.38 Emedan merparten av intervjufrågorna i denna studie 

möjliggjorde öppna svar är de således snarare att betrakta som ostrukturerade i denna 

undersökning. I denna undersökning har även tidsåtgången tagits i beaktande i enlighet med 

Trost som vidhåller att en intervju inte ska ta för lång tid, varefter han ger fingervisningen att 

90 minuter i regel är alltför långt och nästintill pretentiöst.39 Med utgångspunkt i detta råd 

pågick varje intervju i denna undersökning i cirka 30-40 minuter. Trost anbefaller också att det 

är viktigt att få de intervjuades samtycke.40 Detta har jag i denna undersökning tagit fasta på då 

jag inhämtat samtycke från samtliga intervjudeltagare. Samtliga intervjudeltagares 

personuppgifter har även behandlats konfidentiellt enligt Vetenskapsrådet principer för 

sekretess såtillvida att deras namn har anonymiserats och att deras geografiska hemvist inte har 

specificerats.41 Vidare har intervjuprocessen följt den sjustegsmodell som Steinar Kvale 

presenterar, vilken utgörs av tematisering, design, intervjuandet, överföring till bearbetningsbar 

form, bearbetning och analys, resultat och slutligen rapportering.42 Även de aspekter som berör 

reliabilitet och validitet har i denna undersökning beaktats noggrant. Trost förklarar att 

                                                           
37 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, sid. 39. 
38 Trost, 2010, sid. 40. 
39 Trost, 2010, sid. 82. 
40 Trost, 2010, 124. 
41 God forskningssed [elektronisk resurs], Reviderad utgåva, Vetenskapsrådet, 2017, sid. 40-41. 
42 Trost, 2010, sid. 50-51. 
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reliabilitet avser tillförlitligheten i en mätning medan validitet innebär mätningens giltighet; 

d.v.s. att frågorna mäter det de har för avsikt att mäta.43 Vid intervjuerna har reliabiliteten och 

validiteten säkerställts genom att samma frågor har ställts till samtliga intervjudeltagare samt 

att frågorna har formulerats noggrant så att den information som efterfrågats tydligt framgått i 

vederbörande intervju. Fortsättningsvis menar Trost att urvalet i kvalitativa studier ska vara 

”[…] heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än någon 

enstaka person är extrem eller ”avvikande”.”.44 Vad han också understryker är att ”[…] ett fåtal 

väl utförda intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda.”.45 Efter att ha 

tagit fasta på båda dessa upplysningar har jag följaktligen valt att intervjua ett fåtal 

gymnasielärare som är verksamma i tre olika orter i Sverige i syfte att inhämta ett såväl 

värdefullt som heterogent material. 

1.6. Material 

Det primära materialet som denna studie bygger på består av fyra inspelade och transkriberade 

intervjuer med verksamma svensklärare på gymnasiet. Lärarna har valts ut utifrån ett flertal 

premisser. I första hand är valet baserat på det faktum att samtliga medverkande lärare 

undervisar i svenska på gymnasiet, vilket är en grundläggande förutsättning för att studiens 

frågeställningar ska kunna besvaras. I andra hand grundar sig valet av lärare på det faktum att 

lärarna är verksamma i olika orter i Sverige. Detta är ett medvetet val då jag, i enlighet med vad 

Trost förordar i föregående avsnitt (1.5), har haft för avsikt att göra ett heterogent urval. I denna 

kontext avser heterogeniteten de olikartade geografiska orterna där de fyra lärarna arbetar. 

Vidare är det heterogena urvalet angeläget då det har potential att undersöka samband mellan 

geografisk plats och litteraturundervisning såväl som likheter och skillnader mellan 

litteraturundervisningen i olika orter i Sverige. De fyra gymnasielärare som medverkat i denna 

studie är verksamma i tre olika orter i Sverige, och två utav de intervjuade lärarna arbetar i 

samma ort och på samma skola. De återstående två lärarna undervisar på andra skolor i andra 

orter. Nämnvärt är att två utav lärarna har intervjuats via ett fysiskt möte på tu man hand, medan 

de resterande två lärarna har intervjuats på distans via telefon. Att samtliga fyra lärare arbetar 

på gymnasieskolor som har yrkesprogram var en ren tillfällighet och således inget på förhand 

medvetet val. Utgångspunkten var i synnerhet att undersöka hur lärare i olika orter i Sverige 

arbetar med värdegrund kopplat till litteratur, men för en större undersökning på D-nivå eller 

                                                           
43 Trost, 2010, sid. 131-133. 
44 Trost, 2010, sid. 137. 
45 Trost, 2010, sid. 144. 
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högre vore det däremot angeläget att undersöka undervisningen på både yrkesprogram såväl 

som studieförberedande program i syfte att samla in ett ännu mer heterogent material. 

     Lärare 1 arbetar på ett medelstort yrkesgymnasium i en större ort i Mellansverige. Lärare 1 

har arbetat som lärare i lite över tre år och utöver svenska undervisar lärare 1 i SVA och är även 

behörig att undervisa i engelska. Lärare 2 arbetar på samma program och samma 

yrkesgymnasium som lärare 1. Lärare 2 har arbetat som lärare i 13 år och undervisar i svenska 

och engelska. Eleverna på skolan där lärare 1 och 2 arbetar är överlag inte att betrakta som 

högpresterande, och elevgrupperna är relativt heterogena. Lärare 3 arbetar på en mindre 

yrkesgymnasieskola i södra Sverige, och hen har arbetat som lärare i 18 år. Utöver svenska 

undervisar lärare 3 i engelska. Elevgrupperna på lärare 3:s skola är relativt homogena och de 

flesta eleverna är högpresterande. Lärare 4 arbetar på en medelstor mångkulturell 

gymnasieskola i en större ort i Mellansverige och har arbetat som lärare i sju år. Lärare 4 

undervisar, utöver svenska, i engelska och i SVA. Elevgrupperna på lärare 4:s skola är relativt 

homogena och majoriteten av eleverna har utländsk bakgrund. De flesta elever är inte särskilt 

högpresterande och många elever kommer från socialt utsatta bakgrunder. 

1.7. Tidigare forskning 

Malin Alkestrand, docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet, har i sin avhandling 

Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete 

undersökt hur fantasylitteratur kan användas i värdegrundsarbetet i grundskolan och på 

gymnasiet. De tre värdegrundsaspekterna som i denna studie ligger i fokus är demokrati, 

mänskliga rättigheter och kulturell mångfald.46 I studien redogör Alkestrand för textanalyser 

utifrån Harry Potter- och Artemis Fowl-serierna samt Cirkeln-trilogin i vilka hon sätter dessa i 

relation till den värdegrund som återges i vederbörande läroplaner.47 Demokrati tar sig olika 

uttryck i de verk Alkestrand analyserar, men ett motiv de alla har gemensamt är 

ungdomsupproret. I Harry Potter och fenixorden manifesteras detta motiv bland annat genom 

det uppror Harry och hans vänner inleder mot läraren Dolores Umbridge och 

Trolldomsministeriet. I Cirkeln-trilogin yttrar sig samma motiv genom revolten mot den 

magiska institutionen Rådet.48 Ytterligare två företeelser som synliggör hotet mot demokratin i 

Harry Potter och fenixorden sker när Umbridge bestraffar Harry fysiskt för att han talar sanning 

samt när Trolldomsministeriet manipulerar pressen i propagandasyfte. Medan det förra 

                                                           
46 Malin Alkestrand, Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete, 

Makadam, Diss. Lund: Lunds universitet, 2016, Göteborg, 2016, sid. 9. 
47 Alkestrand, 2016, sid. 10. 
48 Alkestrand, 2016, sid. 115. 
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exemplet belyser hotet mot yttrande- och åsiktsfrihet företräder det senare exemplet hotet mot 

tryckfrihet.49 Mänskliga rättigheter förkroppsligas i Harry Potter-serien genom skildringen av 

mugglarfödda personer och renblodiga magiker och hur detta ger upphov till en tydlig ras- och 

klassuppdelning, i vilken det premieras att vara av magisk härkomst.50 Slutligen beskriver 

Alkestrand ett exempel på hur kulturell mångfald framträder i Artemis Fowl-serien. I denna 

berättelse lever människorna sida vid sida med älvorna, och inga förutfattade meningar 

baserade på ras existerar. Istället för ursprung definieras individerna således utifrån vilka val de 

gör.51 

     Olle Nordberg, lektor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, redovisar i rapporten 

Berättelser som förändrar: Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt 

för ungdomar resultatet av Läsrörelsens läsprojekt från år 2017 i vilket 200 högstadie- och 

gymnasieskolor från hela Sverige medverkade. Projektet, som tillkommit på initiativ av 

författaren David Lagercrantz, utgår ifrån ett urval av tio skönlitterära romaner som har lästs 

och diskuterats av de deltagande eleverna.52 Utöver dessa elever medverkade även ett antal 

lärare, skolledare och bibliotekarier från de utvalda skolorna som har fått utvärdera projektet. 

Lärarnas mål och förhoppningar med projektet var i synnerhet att ge eleverna en lustfylld och 

inspirerande läsupplevelse som skulle kunna utveckla deras tänkande.53 I rapporten framgår att 

cirka en tiondel av eleverna i projektet fick läsa och utvärdera Lois Lowrys dystopiska roman 

Den utvalde.54 Många utav de elever som läste denna roman gjorde kopplingar till andra 

dystopiska verk som 1984, Divergent och Hunger games. När samma elever blev uppmanade 

att skriva ner vilka tankar, känslor och associationer som läsningen av Den utvalde gett upphov 

till visade det sig att flera elever förde temat totalitära kontra demokratiska samhällsystem på 

tal.55 Ett flertal av eleverna uppvisade även kännedom om och förmåga att göra jämförelser 

med samtida diktaturer i världen där bland annat Nordkorea förekom som exempel. Vidare 

uppvisade en stor andel av eleverna en förmåga att sätta bokens handling i relation till det 

samhälle vi lever i idag, och Nordberg summerar att eleverna upplevde läsningen ”[…] som en 

bekräftelse på demokratins fördelar och en glädje över att leva i en sådan.”.56 Den mest lästa 

romanen i projektet var Jessica Schiefauers När hundarna kommer som beställdes i 110 

                                                           
49 Alkestrand, 2016, sid. 142. 
50 Alkestrand, 2016, sid. 185. 
51 Alkestrand, 2016, sid. 254. 
52 Nordberg, 2019, sid. 8-9. 
53 Nordberg, 2019, sid. 19. 
54 Nordberg, 2019, sid. 82. 
55 Nordberg, 2019, sid. 84. 
56 Ibid, 2019, sid. 84. 
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klassuppsättningar, vilket motsvarar lite drygt en femtedel av de medverkande eleverna i 

projektet. Av rapporten framgår att de olika tankar och känslor som väckts hos eleverna vid 

läsningen av Schiefauers roman utmynnat i tre olika huvudriktningar. I första hand har många 

utav de medverkande eleverna fört perspektiv på en destruktiv kärleksrelation på tal, där de 

identifierat hur kärleksrelationer kan åsamka negativa konsekvenser för en själv. För det andra 

har tankar om mord, våld och nazism, grupptryck och dess påverkan på mördaren tagits upp, 

vari eleverna i synnerhet observerat vilka handlingar en människa kan vara kapabel till att utföra 

om denne faller för ett illvilligt grupptryck. För det tredje berättar eleverna att sättet boken är 

skriven på har påverkat hur de upplevt läsningen och de känslor som väckts till liv, där ett flertal 

elever vittnar om att berättelsen skildrats på ett oväntat välskrivet sätt där man som läsare fått 

god insikt i karaktärernas inre känsloliv.57 Vad som även framgår i Nordbergs rapport är att de 

deltagande lärarnas helhetsintryck är att arbetet med böckerna i projektet fungerat bra – 

framförallt diskussionerna. Värt att nämna är också det faktum att många lärare i projektet 

vittnat om att elever som i vanliga fall varit ointresserade av litteraturläsning upplevde 

läsningen i projektet som rolig och givande.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Nordberg, 2019, sid. 73-76. 
58 Nordberg, 2019, sid. 110. 



14 

 

2. Undersökning 

I detta avsnitt kommer jag presentera resultaten av min undersökning, vilka utgörs av fyra 

inspelade och transkriberade intervjuer med verksamma svensklärare på gymnasiet. Med 

intervjuguiden som måttstock är detta avsnitt indelat i fem delar i vilka lärarnas undervisning 

om och syn på värdegrundsbegreppet redovisas ingående. 

2.1. Skönlitterära verk som använts i värdegrundsförmedlande syfte 

Samtliga medverkande lärare berättar att de har arbetat med värdegrundsfrågor i sin 

skönlitteraturundervisning i svenskämnet på gymnasiet. Ett verk som flera utav lärarna visar 

sig ha använt i sin undervisning är Jessica Schiefauers roman När hundarna kommer. Denna 

roman är en berättelse om huvudkaraktärerna Ester och Isak som har en kärleksrelation. 

Parallellt med denna romans skildrar berättelsen även nynazism i en småstad i Sverige, vilket 

sedermera resulterar i ett mord. Lärare 1 tillägger att bokens handling är ”[…] baserad på 

verkliga händelser med mordet… nazistmordet på John Hron på 90-talet.”.59 

Värdegrundsundervisningen har, trots att tre av lärarna har jobbat med samma roman av 

Schiefauer, sett olika ut. Av lärarnas svar att döma förekommer ett brett spektrum av verk som 

använts för värdegrundsförmedlande ändamål, och de skönlitterära titlarna som brukats av 

lärarna sträcker sig ända från antiken fram till dags dato. Lärare 1 uppger att hen har arbetat 

med Jessica Schiefauers roman När hundarna kommer samt noveller såsom Stig Dagermans 

Att döda ett barn och Edgar Allan Poes Det skvallrande hjärtat. Lärare 1 berättar även att hen 

varit och sett Henrik Ibsens berömda pjäs Vildanden med en av sina klasser. Fastän teaterpjäser, 

vedertaget sett, inte betraktas som skönlitterära verk i regelrätt bemärkelse så är det emellertid 

på sin plats att belysa det faktum att teater likväl utgör en utav de tre huvudgenrerna inom 

litteraturvetenskap i svenskämnet; nämligen dramatik. Dessutom likställs skönlitteratur med 

teater i Lgy11 då det, i kursen svenska 2, kungörs att kursen ska omfatta ”[…] skönlitterära 

verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker.”.60 

Även lärare 2 berättar att hen använt samma verk av Schiefauer, Dagerman och Poe i sin 

undervisning i skönlitteratur. Det bör dock inte betraktas som en tillfällighet att de båda läst 

Schiefauers roman eftersom detta beror på att lärare 1 och lärare 2 arbetar på samma skola samt 

att de båda två medverkat i Olle Nordbergs läsprojekt, vilket jag redogjort för i avsnitt 1.7. 

Lärare 3 har även hen arbetat med Schiefauers När hundarna kommer, men hen har däremot 

                                                           
59 Lärare 1. 
60 Skolverket, 2011, sid. 169. 
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inte deltagit i Nordbergs forskningsprojekt. Utöver detta verk har lärare 3 även arbetat med 

Jonas Gardells följetong Torka aldrig tårar utan handskar, Åsa Linderborgs Mig äger ingen, 

Khaled Hosseinis Tusen strålande solar samt Hjalmar Söderbergs berömda roman och tillika 

klassiker Doktor Glas samt hans novell Pälsen. Lärare 3 berättar även att hen, inom 

litteraturhistoria i svenska 2, har arbetat med Euripides klassiska antika tragedi Medea. Lärare 

4 tar upp ett flertal exempel på verk hen har jobbat med för att belysa värdegrundsfrågor i 

svenskämnet. Exempel på verk hen arbetat med är Jonas Hassen Khemiris roman Ett öga rött, 

David Mohsenis roman Ligger Sverige i Iran och Gerd Brantenbergs roman Egalias döttrar. 

Även klassiska folksagor såsom Rödluvan & Vargen har förekommit i lärare 4:s 

litteraturundervisning. 

 

2.2. Värdegrundsfrågor som förekommit i 

skönlitteraturundervisningen 

De frågor som de medverkande lärarna utgått ifrån i sin skönlitteraturundervisning vad gäller 

skolans värdegrund vittnar om att det föreligger både likheter och skillnader mellan de fyra 

lärarna. I arbetet med Schiefauers När hundarna kommer berättar lärare 1 att hen har pratat om 

livsfrågor med sina elever. Mer specifikt har hen behandlat ämnen såsom mänskliga rättigheter 

såväl som eget ansvar, där hen tillägger att “[...] och då kommer man in på demokrati, rättigheter 

och jämställdhet.”.61 Lärare 1 tillägger bland annat att frågor såsom “Vems ansvar är det om 

man blir nazist?” tagits upp, och att följdfrågor till det har varit “[...] är det grupptryck? Kan 

man lägga någonting på det, eller är det bara individen? Vad har föräldrarna för ansvar?”.62 

Lärare 2 beskriver att hen, i arbetet med När hundarna kommer, har pratat om “[...] framförallt 

det här med att gå emot sina egna värderingar [...]” och “[...] hur grupptryck kan påverka ens 

egna tankar och åsikter.”, vilket tangerar lärare 1:s beskrivning av frågor kring eget ansvar. 

Vidare berättar lärare 2 även att de, under läsningen av Schiefauers roman, har berört frågor 

som “Vad är ondska, egentligen?” och “[...] föds man ond eller blir man ond?”.63 Lärare 3 

förklarar att hen, i arbetet med samma bok, har behandlat frågor som berör såväl rasism som 

“[...] det här med utanförskap, och hur man kan hamna i grupperingar som man kanske inte 

trodde sig skulle kunna hamna i någonsin [...]”.64 Följaktligen har lärare 1, 2 och 3, i arbetet 

med Schiefauers roman När hundarna kommer, vidrört ämnet grupptryck och vilka 
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konsekvenser det kan leda till samt vem som bär ansvaret för de påföljder som grupptrycket 

förorsakar. 

     Vad gäller värdegrundsundervisningen utöver Schiefauers ungdomsroman så framträder en 

mångfald av frågor kopplade till värdegrund i lärarnas skönlitteraturundervisning. Lärare 1 

berättar exempelvis att hen, tillsammans med sina elever, har varit och sett teaterföreställningen 

Vildanden. Lärare 1 berättar att hen, efter att ha sett denna föreställning med sina elever, bland 

annat diskuterat frågor om ansvar med dem. Mer specifikt behandlades frågor såsom “Vems 

ansvar är det om någon mår dåligt?” och “Vems ansvar är det att hantera sanningen?”.65 Frågor 

som berör ansvar har, enligt lärare 1, även förekommit vid läsningen av Dagermans Att döda 

ett barn. Vid läsningen av denna novell, menar lärare 1, har bland annat frågan om vilka ansvar 

man har i trafiken förts på tal, men också frågor kring vem som bär ansvaret om en bilist kör på 

ett barn. Vilar ansvaret enbart på förarens axlar eller kan, som lärare 1 uttrycker det; “[...] barnet, 

som blir påkört ha någonting… eller är det föräldrarna som har… till barnet, som är 

ansvariga?”.66 Lärare 3 berättar att hen, i arbetet med Doktor Glas, har pratat om ett 

människolivs värde emedan frågor som “Är alla människor lika värda? Varför inte? … Hur ser 

vi på varandra i dagens samhälle? och Varför ser det ut som det gör? … Varför har vi 

förutfattade meningar om varandra?” diskuterats.67 Även frågor som “Är det rätt någon gång 

att ta en människas liv? … Hur kan man rättfärdiga det?, I vilka situationer?” har förts på tal 

vid diskussioner om alla människors lika värde och döden.68 Lärare 4 berättar att hen, i sin 

undervisning i skönlitteratur, bland annat vidrört frågor om identitet såväl som frågor om genus, 

klass, etnicitet och jämställdhet. Lärare 4 berättar att det, i en utav de grupper hen undervisar, 

finns “[...] många ensamkommande flyktingar som har väldigt mycket traumatiska 

bakgrunder...” varefter hen förklarar att “[...] där kan svårigheten vara att… när man läser 

böcker, vare sig man läser klassiker eller böcker som utspelar sig i moderna Sverige eller… 

eller så, så kan de inte riktigt relatera för de har inte riktigt den bakgrunden…”.69 Lärare 4 

beskriver att dessa elever inte har samma kulturella kapital som elever som växt upp i Sverige, 

och menar således att “[...] då gäller det att, som lärare, försöka hitta böcker som… som de 

känner att de kan relatera till och som ger dem någonting som de kan… liksom använda den 

här identitetsdiskussionen i.”70 efter vilket hen berättar att hen valt att jobba med Mohsenis 
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Ligger Sverige i Iran. Lärare 4 berättar att hen, i samband med läsningen av detta verk, har 

pratat om frågor som berör livsöden med sina elever, vilket hen utvecklar med följande 

redogörelse: 

 

[...] jag kanske försöker vinkla det till också att man inte bara ska… känna sig ledsen över sitt 

livsöde… det är ju… det skulle kunna vara… det är ju så lätt att göra det. Och det är ju många som 

gör det, om man har behövt lämna sitt land, och allting man känner… eh… om man har kommit till 

ett nytt land och man känner att man inte behärskar språket, man… man förstår ofta inte vad… vad 

andra pratar om i början när man kommer och man kanske inte alltid uppfattar de här tysta normerna 

som… som finns ganska… det finns ett ganska hårt tyst regelverk i Sverige över hur man ska bete 

sig, men det är inte alltid att folk berättar… utan man ska känna det, vilket ju är ganska svårt, 

liksom.71 

 

Lärare 4 tillägger även att hen “[...] försöker vinkla mina frågor i… till att man ska känna sig 

stolt över sin identitet… man ska få reflektera över saker som man är… som det här ‘Hur kan 

en resa utveckla en människa?’ [...]”. Denna poäng summerar hen med att säga att hen, i sitt 

värdegrundsarbete, har försökt att “[...] appellera till deras identitet och få dem att känna sig 

stolta.”.72 

     Vid frågan om de medverkande lärarna ansåg att vissa värdegrundsfrågor bör premieras som 

särskilt viktiga i undervisningen förelåg, å ena sidan, en samstämmighet såtillvida att alla 

tillfrågade lärare uppgav att de tyckte det var en svår fråga att besvara - med förklaringen att 

det är svårt att välja ut specifika frågor eftersom alla frågor som omfattar skolans värdegrund 

viktiga. Å andra sidan tog några utav lärarna upp ett antal exempel på olika sammanhang där 

fokus på särskilda värdegrundsfrågor kan vara fruktbart. Lärare 1 förklarar att “[...] det är svårt 

att svara på den med ett definitivt svar [...]” men att det, i hens elevgrupp, “[...] finns ett stort 

behov av att prata om etnicitet och kön [...]”.73 Lärare 1 tillägger, och understryker, även att 

man som lärare måste anpassa undervisningen efter den elevgrupp man har. Som ett exempel 

framför hen att “[...] om jag märker att de har en jargong runt sexualitet som kanske behöver 

utmanas, då kan man ju lägga mer krut på det.”.74 Lärare 2 menar att “[...] allting som är kopplat 

till att vi som människor ska må bra, att samhället ska fungera - både nu och i framtiden - allt 

som berör det är ju relevant att ta upp [...]”.75 Lärare 2 tillägger också att hen tycker att “[...] 
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den mesta ungdomslitteraturen är väldigt bra på att lyfta olika värdegrundsfrågor… frågor som 

eleverna själva brottas med, funderar över, behöver fundera över för att kunna fungera enskilt 

men också i ett sammanhang. [...]”.76 Liksom lärare 1 betonar också lärare 3 vikten av 

individanpassning, då hon säger att: “Jag tror man måste anpassa det efter elevgruppen, vilka 

elever det är man jobbar med.”.77 Som ett exempel redogör hen för en grupp elever hen haft för 

ett par år sedan, där hon ger följande upplysning: “Där var det jätteviktigt att prata om det här 

med likabehandling och jämställdhet mellan könen.”.78 Lärare 4 vidhåller att “[...] vi har väl 

ändå som någon grundpelare av genus, klass och etnicitet som… som ofta får… som ofta får 

vara en vinkel därför att det… det står ju till och med i kurs… kursplanerna.”.79 Hen klarlägger 

dock att “[...] det är ganska mycket upp till elevgruppen hur aktiv en sådan diskussion blir.”.80 

Lärare 4 berättar att “[...] vissa elever är ju i skolan för att de verkligen vill diskutera och tycker 

sådant är jätteintressant. Och vissa är där kanske av anledning att de… att de inte har någon 

annanstans att gå. Då kanske de engagerar sig mindre i sådana diskussioner [...]”.81 Precis som 

föregående lärare, lärare 1 och 3, i denna studie framhåller även lärare 4 vikten av anpassning 

såtillvida att hen tycker att man som lärare måste ta fasta på saker som eleverna kan relatera 

till. Som exempel berättar lärare 4 följande: 

 

[...] jag försöker få dem att identifiera sig med karaktärerna vi följer och situationerna som uppstår. 

Och jag försöker, som lärare, att hitta på paralleller till de här situationerna som skulle kunna uppstå 

i mina elevers vardag så att de kan relatera. Så det… det är så jag bygger värdegrundsfrågorna för 

att jag tror att om man inte kan relatera, om man inte kan se sig själv eller någon man känner i den 

situationen - då… då förstår man inte värdegrundsdiskussionen.82 

 

2.3. Elevernas upplevelser av värdegrundsundervisningen 

Enligt de intervjuade lärarna så har det visat sig att elevernas reaktioner på och upplevelser av 

värdegrundsundervisningen har varierat. Nämnvärt är dock att elevernas upplevelser, såsom de 

är återgivna i denna studie, är parafraserade av de medverkande lärarna som bevittnat elevernas 

synpunkter och att de således bör betraktas som andrahandskällor till elevernas reellt uttryckta 

uppfattningar. Följaktligen är det angeläget att utläsa lärarnas skildringar av elevernas respons 
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med viss försiktighet och att inte okritiskt ta utsagorna på orden. Vad gäller elevernas 

upplevelser av värdegrundsfrågor i skönlitteratur ger lärare 1 följande redogörelse: 

 

Jag… jag tror att många som kanske inte får glänsa i andra sammanhang kan glänsa i de här 

sammanhangen… och att de kanske inte alltid inser själva hur mycket de har att bidra med förrän 

man poängterar det för dem. Eh… och på det sättet tror jag det är en väldigt positiv upplevelse för 

dem. Sen så finns det ju andra som just i det här muntliga formatet kanske istället blir lite mer 

tillbakadragna och tycker att det är lite jobbigt. Och de kanske inte tycker att det är jätteskönt.83 

 

Lärare 1 summerar ovanstående utläggning med förklaringen att “[...] de har mycket åsikter och 

det spretar ju åt alla håll.”.84 

Lärare 2 beskriver att ingen av eleverna hen undervisat ställt sig negativ till undervisningen i 

värdegrundsfrågor. Något som lärare 2 understryker är att hen har varit noga med att inte 

uttryckligen tala om för eleverna att de ska diskutera värdegrundsfrågor - med förevändningen 

att det, om man talar om detta för eleverna, finns en risk att eleverna möter undervisningen i 

värdegrundsfrågor med skepticism. Vad gäller elevernas upplevelser av Schiefauers När 

hundarna kommer menar lärare 2 att “Många tyckte boken och de dilemman som togs upp var 

intressanta.”.85 Lärare 2 summerar att värdegrundsundervisningen i och arbetet med 

Schiefauers roman “[...] gick väldigt bra”.86 

     Till skillnad från lärare 2 menar lärare 3 att hen tycker att “[...] det är viktigt att man också 

benämner och sätter ord på att ‘det här är faktiskt värdegrundsfrågor som vi diskuterar nu’”87, 

vilket vittnar om att lärare 3 anser att det är både väsentligt och nödvändigt att man, som lärare, 

explicit talar om för eleverna att man jobbar med skolans värdegrund när den uppenbarar sig i 

undervisningen i klassrummet. Lärare 3 uppger att hen upplevt att eleverna tycker att 

värdegrundsfrågor är “[...] väldigt intressant, och att… i stort sett alla elever har ju åsikter kring 

det här. Och har man en gemensam referensram som man kan utgå ifrån så kan det bli väldigt 

bra diskussioner.”.88 

     Lärare 4 berättar att “[...] vissa frågor är lättare för vissa grupper att diskutera…”.89 När 

lärare 4, exempelvis, valde att jobba med Khemiris roman Ett öga rött gjorde hen bedömningen 

att romanen var lämplig eftersom den behandlar språklig variation då den är skriven med en 
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sociolekt; så kallad Rinkebysvenska (idag: Förortssvenska). Detta positiva antagande visade sig 

emellertid inte stämma överens med elevernas inställning, då ett flertal elever vid läsningen av 

denna roman ska ha blivit mycket upprörda: “Alltså det var verkligen känslo… 

känslosvallningar i rummet, och det är en jättestor klass på 36 personer, så att det var 

verkligen… jag fick inte en syl i vädret. De blev jättearga när de läste den där, de tyckte… dels 

så tyckte de att ‘jag kommer från Rinkeby - ingen pratar så här’.”.90 Vidare berättar hen att 

många elever hävdade att författaren, genom att skriva på Rinkebysvenska, hade för avsikt att 

nedvärdera och förolämpa människor med invandrarbakgrund. Lärare 4 ger därefter följande 

förklaring av händelsen: 

 

Så att litteratur kan verkligen uppröra känslor… ehm… och det… så klart så försökte jag förklara… 

jag är ju mer på författarens sida. Jag tyckte att han var… att han skapade ett verk och skrev ett 

häftigt språk som… som var lite revolutionerande inom… inom den svenska litteraturen, att man 

lyfter fram den här gruppen. Så jag… jag är ju ett fan av honom, liksom. Och jag försökte förklara 

då för honom… eller för gruppen att “nej men han har själv… han har själv en invandrarbakgrund, 

så att han är nog på den sidan i debatten, det finns inget intresse för honom att få någon att se dum 

ut.”91 

Lärare 4 menar att en tänkbar förklaring till denna stormiga reaktion skulle kunna bottna i att 

Rinkeby, när Khemiri skrev boken, dominerades av arabiska medan dagens Rinkeby, enligt 

lärare 4:s kännedom, domineras av somaliska. Denna krock mellan dåtidens och nutidens 

sociolekt tycks, enligt lärare 4, således ha varit en bidragande orsak till elevernas tumultartade 

kritik. I kontrast till denna elevreaktion berättar lärare 4 om arbetet med Brantenbergs Egalias 

döttrar, vilket är en roman från 1977 med feministiska inslag som bland annat kritiserar 

vedertagna språknormer. Handlingen utspelar sig i ett matriarkat och till exempel, berättar 

lärare 4, har ord som människa, fröken och sjöman ersatts med kvinniska, herrken och 

sjökvinna. Lärare 4 beskriver att eleverna så småningom brukar uppfatta ordlekarna i texten, 

och förklarar: 

 

Och det är ett exempel hur man kan jobba med värdegrund i språket, och bara ifrågasätta 

språknormer. Men för att förstå det där så måste man ju dels vara ganska stark språkligt så att man… 

så att man kan lösa den där rebusen. Och dels… och jag upplever ofta att det finns en korrelation 

mellan de som är starka språkligt… att de har ändå ganska ofta en rätt jämställd syn på… på världen 
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i stort, så att de… de kan sitta och prata om så här... det här, män och kvinnor och jämställdhet och 

lika eller olika lön eller hur man… hur man blir behandlad, och hur man borde bli behandlad.92 

 

Lärare 4 berättar att hen följaktligen brukar komma in på ämnen som såväl jämställdhet som 

hur man kan kritisera rådande könsnormer. Lärare 4 gör även en distinktion mellan vad hen 

kallar “rätt” kontra “fel” tyckande. För att precisera denna, förvisso grovt förenklade, åtskillnad 

menar hen att “rätt” i detta sammanhang avser sympati gentemot skolans värdegrund, medan 

“fel” åsyftar åsikter som står i strid mot skolans värdegrund. Lärare 4 berättar: 

 

Och de… de som kan läsa texter på den nivån de tycker ofta “rätt”, det vill säga de håller med, de 

tycker; “Ja men det är klart att man som kvinna ska ha samma rätt som en man i samhället.”. Och 

“Det finns ställen där killar kan känna sig obekväma och det är klart att de inte borde göra det, det 

är klart att en kille måste kunna gråta och den måste kunna få ta pappaledigt utan att det ska vara en 

konstig grej.” och… alltså de kan diskutera på det… på de nivåerna. Och då är det väldigt lätt. När 

folk tycker rätt sak, då är det väldigt lätt att arbeta med värdegrundsfrågor. Men när folk tycker “fel” 

sak, det vill säga till exempel att någon… kanske tycker att “Nej men jag tycker att det är ganska 

bra som det är att… som det ser ut i länder där kvinnorna gör hushållsarbetet och männen är ute och 

jobbar. Jag tycker att det verkar praktiskt. Jag skulle vilja ha det så.”. Då är det mycket svårare därför 

att… dels så måste ju de få äga diskussionen. Och om de alla håller med varandra om det där [skratt] 

... då kan det vara svårt att vinkla det till det som man själv skulle vilja att de lärde sig av lektionen...93 

 

2.4. Lärarnas tankar kring adekvat urval av skönlitterärt material 

Vid frågan om vilka skönlitterära genrer och verk de medverkande lärarna anser lämpar sig 

särskilt väl om man har för avsikt är att belysa värdegrundsfrågor så skilde sig deras svar åt. 

     Lärare 1 menar att det finns mycket att hämta från “[...] realistiska… så här socialrealism, 

historiska romaner [...]” samt dystopisk skönlitteratur om man som lärare avser att behandla 

värdegrundsfrågor i sin undervisning.94 Som en brasklapp tillägger emellertid lärare 1 att hen, 

vad gäller värdegrundsfrågornas förekomst, inte tror “[...] att det är uteslutande för dem, men 

chansen att sådana här frågor tas upp är väl kanske större.”.95 Lärare 1 säger också att hen tror 

“[...] att till exempel fantasy brukar ju ta upp samhällsfrågor, fast då kanske mer på ett 

allegoriskt plan, eller att det liksom blir väldigt symboliskt.”.96 Lärare 1 antyder att man som 
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lärare behöver anpassa sina val av skönlitterära verk efter den elevgrupp man har, och förklarar 

att man måste ha i åtanke “[...] vilken nivå man undervisar på, eller vad eleverna är redo för.”.97 

Som exempel klarlägger hen att “[...] men om man vill vara väldigt ‘att skriva på näsan’ då är 

det ju väldigt bekvämt och det underlättar ju att ta en bok som… ja men ‘den här boken handlar 

om nazism’ liksom…”, vilket hen underbygger med motiveringen: “‘Här är ett nazistiskt 

motiverat mord’, det blir väldigt lätt att diskutera, ‘nu ska vi ta ställning’.”.98 I kontrast till denna 

form av explicita värdegrundsundervisning vidhåller lärare 1 att “Om man vill utmana lite mer, 

då kanske man ska ta något som är lite mer luddigt.”.99 Som exempel på en mer utmanande och 

implicit variant av värdegrundsundervisning förordar lärare 1 magisk realism då hen menar att 

“[...] det blir lite mer luddigt.”.100 Detta resonemang utvecklar hen med att förklara att “Har 

man elever som kanske är vana att diskutera, då kanske man kan ta en… en bok som är lite mer 

symbolisk…” och att “[...] har man elever som kanske inte är vana att tänka på det sättet så 

kanske det är bättre att ta till exempel en dystopi.” eller “[...] att ta en realistisk historiskt 

baserad, eller liksom någonting sådant där att ‘det här hände’”.101 Vad gäller den mer 

utmanande och luddiga litteraturen berättar lärare 1 följande: 

 

Jo men jag tänker… i den här gruppen skulle inte jag våga mig på det, för att det är redan en utmaning 

att få dem att läsa en bok, och så om de inte förstår det de läser kanske de ger upp istället för att, 

liksom, inte är vana läsare i den här gruppen. Men om man har en grupp med elever som man vet 

läser mycket och som kan tolka, och som kan göra lite mer avancerade… liksom lite så här… dra 

paralleller till verkligheten, och “så här… det här är ungefär som det är här”, och då tror jag att man 

har mycket att hämta i det.102 

 

Som en lösning på det ifrågavarande dilemmat kring läsvana och läslust hos ett flertal elever i 

hens elevgrupp menar lärare 1 att “[...] det är lättare för mig och lättare för eleverna att ta kortare 

texter. För man kan hämta mycket ur noveller också, jag tycker inte man ska nedvärdera 

novellerna… alltså ur litterär synpunkt”.103 

     När det kommer till lämplig värdegrundsförmedlande skönlitteratur slår lärare 2 ett slag för 

ungdomslitteratur med förklaringen att “[...] det mesta jag har stött på passar väldigt bra.”.104 
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Lärare 2 beskriver att “Man kan liksom göra twister på det mesta, så länge man får eleverna att 

sätta sig in i personerna i… i boken och fundera över de val som de här personerna gör eller 

inte gör, så kan man jobba värdegrundsaktigt med mest ungdomslitteratur.”.105 I likhet med 

lärare 1 beskriver även lärare 2 en problematik kring elevers läslust såtillvida att “[...] när det 

gäller litteratur, att få elever att läsa överhuvudtaget är i sig ibland svårt, så att fokus för mig 

har ju alltid varit att först hitta böcker som eleverna vill läsa…”.106 Lärare 2 förklarar att hen, 

efter det att hen har hittat böcker som eleverna är intresserade av att läsa, försöker “[...] hitta de 

vinklingarna på böckerna som gör att man kan lyfta värdegrundsfrågor och liknande.”.107 

     Lärare 3 berättar att hen, förutom de tidigare angivna skönlitterära titlarna, “[...] tycker det 

är spännande att jobba med dystopier [...]”108 där hen omnämner Lois Lowrys roman Den 

utvalde (originaltitel: The Giver) som hen har arbetat med. Vad gäller värdegrundsaspekter i 

detta verk berättar hen att “när man börjar läsa den så låter det ju som… som en utopi. Men när 

man då, längre in i romanen, upptäcker att man har fått göra avkall på… på frihet, på att själv 

kunna välja och så vidare, så inser man ju att det är någonting helt annat.”.109 

     Lärare 4 framhåller att hen tycker att Mohsenis Ligger Sverige i Iran är lämplig i 

undervisning om värdegrundsfrågor såtillvida att den tar upp ett perspektiv från en flykting som 

är huvudperson, och att hen med hjälp av den romanen kunde “[...] skapa förståelse, kanske 

bland våra… våra svenska elever som har bott här hela sitt liv för vad de här [flyktingarna] kan 

ha gått igenom…”.110 Lärare 4 menar, mer specifikt, att “[...] där kan det ju behövas en 

förståelse kanske för den som har levt ett väldigt skyddat liv… att den kan förstå att det finns 

andra som har gått igenom mycket tyngre saker.”.111 Förutom Mohsenis roman anser lärare 4 

även att klassiska folksagor går att använda för att väcka värdegrundsfrågor. I ett arbete med 

den klassiska europeiska sagan Rödluvan & Vargen berättar lärare 4 att hen tillsammans med 

hens elever diskuterat frågor om rätt och fel. Lärare 4 menar att hen tycker att elevernas 

resonemang var intressanta, vilka hen parafraserar enligt följande redogörelse: 

 

“Nej men egentligen, vargen, han är väl inte så dum? Han är ju en varg. Han kan inte rå för att han 

vill gå och äta en människa, han är ju hungrig.” liksom. De tycker… de tycker att han gick bara på 

sin inre drift, medan Rödluvan och hennes mormor, som sen då blir räddade ur vargens mage och 
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då som hämnd lägger i stenar och syr igen den medan han sover, då tyckte mina elever att det var 

värre därför att de [Rödluvan och mormodern] gjorde det här av elakhet medan han [vargen] bara 

hade följt sin… sin djurinstinkt.112 

 

Lärare 4 berättar även att hen har sett teaterpjäsen Förorten brinner med sina elever, varefter 

frågor såsom “Är det rätt att hämnas?” har förekommit i undervisningen. Lärare 4 berättar att 

det har visat sig att många utav hens elever inte hade någon kännedom om vare sig de gamla 

klassiska sagorna eller berömda pjäser innan de började jobba med det i hens 

svenskundervisning, efter vilket hen kommenterar att “[...] det finns liksom ett kulturellt kapital 

som saknas men som man tar för givet litegrand.”.113 Trots denna avsaknad av litterära 

referensramar hos många elever menar lärare 4 likväl att folksagor och teaterpjäser har fungerat 

bra som undervisningsmaterial då de har framkallat intressanta värdegrundsdiskussioner. 

2.5. Legitimering med hjälp av skolans värdegrund 

De medverkande lärarna fick svara på huruvida de ansåg att det går att legitimera läsning av 

skönlitteratur genom att betrakta skönlitteraturen som värdegrundsförmedlare. Uppenbarligen 

gav lärarna olika svar på denna fråga och uppvisade inte någon entydig samstämmighet. Som 

svar på denna fråga gav lärare 1 följande utläggning: 

 

... det är ju en viktig viktig funktion, och man pratar ju om svenska som demokratiämne. Ehm… och 

jag tror att man har mycket att hämta där, att betona att ens värld vidgas av att läsa litteratur. Men 

sen tror jag också att man kan ha mycket stöd i bara… det är ju sådan kontrovers runt svenska elevers 

läsförståelse, till exempel. Och jag tror att vi där har mycket att stå på också…114 

 

Som en tilläggande kommentar säger lärare 1 att läsning leder till att man utvecklar såväl 

sin läsförmåga som läsflyt, och betonar att “[...] jag tror inte liksom att vi bara endast kan, 

liksom, förlita oss på att pusha för värdegrundsfrågorna. Men det är klart att det är en 

viktig stöttepelare för att legitimera undervisningen.”.115 Lärare 1 hävdar följaktligen att 

värdegrundsfrågor, såsom demokrati, perspektivtagande och att utveckla nya tankebanor, 

utgör en väsentlig anledning till varför skönlitteratur bör läsas. Vad hen emellertid lägger 

minst lika stor, om inte till och med större, tonvikt vid är det faktum att “[...] elever måste 

läsa mer för att bli bättre på att läsa [...]”, varefter hen förtydligar att denna läsning i fråga 
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ska vara stöttad och guidad.116 Lärare 1 beskriver att denna typ av legitimering såväl som 

en strävan att få eleverna att finna glädje i ämnet utgör det primära målet i legitimeringen 

av skönlitteraturläsning. Emellertid är det, enligt lärare 1, sällan eleverna instämmer med 

dessa legitimeringsgrunder - varför legitimeringen ofta mynnar ut i bevekelsegrunden: 

“[...] ja det står så här i kunskapskraven [...]” och “[...] du måste ha betyg i mitt ämne om 

du ska ta gymnasieexamen, och då måste du göra det här [...]”.117 Det enda pragmatiska 

argument som eleverna tycks acceptera är när man, som lärare 1 uttrycker det, talar om 

för eleverna att “[...] ‘jag måste sätta betyg efter de här kriterierna, om du inte uppfyller 

det här kriteriet - då blir det F.’” och att det är Skolverket som har bestämt att så är 

fallet.118 Lärare 1 tillstår att denna motivering kan upplevas som tråkig, men att den likväl 

oftast fungerar som legitimeringsgrund. Något som lärare 1 även berättar är att hen har 

hamnat i diskussioner med elever kring huruvida böcker i framtiden kommer försvinna 

på grund av att människor, i allt större utsträckning, tillgodogör sig skönlitteratur på 

digital väg. Detta har lett till frågor kring huruvida skönlitteraturläsning är onödig och 

“[...] slöseri med tid [...]”.119 Lärare 1 menar, å ena sidan, att det finns en poäng i dessa 

typer av argument. Emellertid försvarar dock lärare 1 denna typ av kritik med att “[...] jag 

tror inte den kommer försvinna helt, för jag tror att boken har en så viktig bärande roll… 

alltså en roll som inget annat kan uppfylla [...]”.120 

     Lärare 2 är inte övertygad om att förmedlingen av värdegrundsfrågor i skönlitteratur 

nödvändigtvis fungerar som legitimeringsgrund för skönlitteraturläsning ensamt, vilket 

hen beskriver på följande vis: 

 

Nej jag är inte riktigt så förtjust i att man måste legitimera läsningen med att säga att “här ska vi 

prata värdegrund”, jag tror att det är en viktig del, men man ska inte ha det för att legitimera 

läsningen, kanske. Då tror jag mer på att legitimera litteraturen som att man får nya uppfattningar, 

man får nya synsätt, att man… det hör ju lite ihop men det är lite ett annat sätt att formulera det på… 

att man kan få uppleva saker som man aldrig skulle få uppleva annars. Det här med att man går in i 

en… en annan värld, en annan persons tankar med nya perspektiv...121 
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Vad lärare 2 redogör för är således att den legitimeringsgrunden för litteraturläsning man 

företrädesvis bör ta fasta på är att man som läsare kan få nya perspektiv på olika företeelser 

såväl som förvärva nya upplevelser.  

     Lärare 3 gav följande utlåtande vid frågan om värdegrundsfrågor kan fungera som 

legitimeringsgrund för skönlitteraturläsning: 

 

Alltså det… det tror jag ju, för att det står ju uttryckligen i våra styrdokument; att vi ska fostra till 

goda samhällsmedborgare och att vi ska verka för, i skolan, och främja förståelse för andra 

människor, och människans lika värde, och så. Så absolut så tror jag att skönlitteraturen kan… kan 

vara ett medel där…122 

 

Lärare 4 menar att hen tycker värdegrundsfrågor absolut går att betrakta som 

legitimeringsgrund för skönlitteraturläsning, och förklarar att “Jag tycker just skönlitteraturens 

förmåga att skapa empati genom att man sugs in i läsningen och då börjar medvetet eller 

omedvetet identifiera sig med en karaktär… att bokjaget får vara en själv - det tror jag är oerhört 

värdefullt för en mänsklig utveckling. [...]”.123 Vidare menar hen att hen tycker “[...] 

skönlitteratur öppnar dörrar till andras liv och verkligheter.” samt att “[...] den fiktiva 

berättelsens värde hoppas jag aldrig tas bort från skolan.”.124 
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3. Sammanfattande slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag summera och diskutera resultaten som redovisas i avsnitt 2. Detta 

avsnitt är, till skillnad från avsnitt 2, indelat i tre delar vari undersökningens viktigaste resultat 

presenteras och klarläggs 

3.1. Skönlitterära verk, ämnen och frågor om värdegrund 

Utifrån intervjuerna framkommer att tre utav de fyra medverkande lärarna har ett skönlitterärt 

verk gemensamt i sin värdegrundsundervisning; nämligen Jessica Schiefauers När hundarna 

kommer. Detta är, å ena sidan, intressant såtillvida att tre utav de fyra medverkande lärarna 

använt den i värdegrundsförmedlande syfte. Å andra sidan är det, för två utav lärarna, ingen 

tillfällighet att de båda arbetat med just Schiefauers roman eftersom de arbetar på samma skola 

och har ingått i samma läsprojekt. Utöver denna roman nämns verk som Poes Det skvallrande 

hjärtat och Dagermans Att döda ett barn av två utav lärarna. Detta ger en vink om att valen av 

skönlitterära verk bottnar i att lärare 1 och lärare 2 företrädesvis väljer verk som innehåller 

tydligt utpräglade teman som går att koppla till skolans värdegrund. Vad gäller nyssnämnda 

verk av Poe och Dagerman belyser de båda frågor om döden ur olika perspektiv, där teman som 

att döda och ansvar ligger nära till hands. Även lärare 3 visar sig föredra verk som har en 

tematiskt explicit ansats då hen bland annat nämner Lois Lowrys Den utvalde (originaltitel: The 

Giver) vilken, även den, behandlar teman såsom att döda och ansvar - men i ett dystopiskt 

emballerat format. Även det faktum att lärare 3 använt sig av de klassiska verken Doktor Glas 

och Medea tyder på att temat döden och att döda sannolikt behandlats - båda vilka är teman 

som tangerar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Även verk som Torka aldrig 

tårar utan handskar, Mig äger ingen och Tusen strålande solar, vilka lärare 3 omnämner, faller 

inom ramen för värdegrundsaspekter som gränsar till mänskliga rättigheter. Teaterpjäsen 

Vildanden, som lärare 1 berättar om, handlar - till skillnad från de övriga verk lärarna har 

berättat om - mer om solidaritet och medmänsklighet än om mänskliga rättigheter. Det axplock 

av skönlitterära verk lärare 4 redogör för skiljer sig från de verk lärare 1, 2 och 3 använt sig av 

såtillvida att teman som jämställdhet, etnicitet och klass fått mest utrymme. Valet av just dessa 

ämnen är didaktiskt medvetna val som lärare 4 gjort, och Molloy menar att just dessa ämnen 

ofta speglas och diskuteras i skönlitteratur och att de utgör en bra utgångspunkt för samtal om 

värdegrundsfrågor som i sin tur kan lära läsaren saker om livet. Emellertid berör även dessa 

teman mänskliga rättigheter precis som temat döden gör i lärare 1, 2 och 3:s undervisning. 

Skillnaden här är likväl att lärare 4 har tagit fasta på andra aspekter av mänskliga rättigheter än 
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vad lärare 1, 2 och 3 har gjort. I Khemiris Ett öga rött och Mohsenis Ligger Sverige i Iran tas 

ämnet etnicitet och migration upp ur olika perspektiv, och i Brantenbergs Egalias döttrar ligger 

temat jämställdhet i fokus. Onekligen går det att förstå att alla medverkande lärare i denna studie 

har valt att ta fasta på olika saker i skolans värdegrund, och det råder sålunda ingen tydligt 

urskiljbar enighet i lärarnas värdegrundsarbete. En möjlig förklaring till detta kan vara att de 

medverkande lärarna i denna studie betraktar begreppet värdegrund på olika sätt och därefter 

tillämpar sin undervisning utifrån detta synsätt. En andra förklaring, vilket flera utav de 

medverkande lärarna har beskrivit, kan vara att lärarna anpassar sin undervisning efter vad de 

bedömer är angeläget att ta upp i den grupp de undervisar. Uppenbarligen finns det olika behov 

i olika klasser emedan lärare 1 exempelvis omnämner behovet av att prata om etnicitet och kön 

i en utav hens grupper. Denna typ av anpassningar är även något som lärare 2 och 3 menar är 

av stor vikt. Även lärare 4 antyder detsamma fastän hen inte uttryckligen för begreppet 

anpassning på tal. Det blir emellertid tydligt, när man jämför de teman lärare 4 tar upp med de 

som lärare 1, 2 och 3 lyfter, att lärare 4:s undervisning sannolikt påverkats av vilka elever som 

går på den skola hen arbetar på. Med tanke på att lärare 4 dels arbetar på en skola där majoriteten 

av eleverna har utländsk bakgrund samt att hen dessutom antyder att hen anpassar sin 

undervisning efter hens elevgrupper förefaller det inte som ett sammanträffande att hen valt att 

arbeta med romaner som berör just mångfald och etnicitet. Lärarnas utläggningar och 

beskrivningar vittnar följaktligen om att valet av skönlitteratur utgörs av en kombination av 

lärarnas skönlitterära preferenser såväl som vilka anpassningar lärarna finner är lämpliga att 

göra i den elevgrupp de undervisar. 

     Lärare 1, 2 och 3 visar sig vara relativt eniga vad gäller typ av frågor som har behandlats i 

undervisningen rörande Schiefauers När hundarna kommer. Lärare 1 understryker i synnerhet 

frågan om ansvar, vilken frekvent förekommit i hens undervisning om Schiefauers roman. 

Lärare 2 beskriver frågorna i termer av att gå emot sina egna värderingar, och lärare 3 förklarar 

det med att frågor om utanförskap förts på tal. Alla dessa redogörelser går att ringa in i en och 

samma kategori; nämligen grupptryck, dess konsekvenser och vem som bär ansvaret för dess 

påföljder. Det de beskriver är sålunda, i själva verket, samma sak - trots att de valt att artikulera 

undervisningen på olika sätt. Exempelvis berättar lärare 2 om att hen diskuterat begreppet 

ondska med sina elever, vilket även är ett begrepp som Rosenblatt uttalar sig om där hon menar 

att sådana ämnen kan väcka förtjusning i litteratur eftersom de frigör och skildrar drifter som 

den egna kulturen motarbetar. Även i Nordbergs studie visade sig grupptryck utgöra en central 

fråga i När hundarna kommer, vilket tyder på att lärare 1, 2 och 3 tagit fasta på det, didaktiskt 

sett, mest relevanta och väsentliga temat i romanen. Utöver Schiefauers roman har lärare 1 även 
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tagit upp ämnet ansvar vid diskussion om teaterpjäsen Vildanden - då i form av frågor som 

berör vems ansvar det är att hantera sanningen. Lärare 3 har, i arbetet med Söderbergs Doktor 

Glas, talat om alla människors lika värde, och lärare 4 har i synnerhet belyst etnicitet och 

jämställdhet på olika sätt. Vad lärare 4 också berättar är att hen vid läsningen av Ligger Sverige 

i Iran utgått ifrån livsöden där hen antyder att hen tagit fasta på den verkliga personen bakom 

verket i undervisningen då romanen är en skildring av Mohsenis egen historia. Denna didaktiska 

premiss stämmer överens med Gun Malmgrens konstaterande att det bakom varje text finns en 

verklig person med ett verkligt livsöde, vilket för läraren är en didaktiskt värdefull företeelse 

som med fördel kan användas i undervisningen. Vad som blir tydligt är att alla dessa frågor, på 

ett eller annat sätt, är besläktade med varandra i det avseendet att de alla berör mänskliga 

rättigheter, jämställdhet och solidaritet. Emellertid är det angeläget att belysa det faktum att de 

medverkande lärarna inte beskriver sin värdegrundsundervisning i samma ordalag. Detta 

behöver nödvändigtvis inte tolkas som ett problem, utan snarare ett sakförhållande som påvisar 

att lärarna plockat och tagit fasta på olika delar av begreppet värdegrund. Lärare 1, 2 och 3 

anser att det inte går att välja en eller flera specifika värdegrundsfrågor som är extra viktiga, då 

de snarare betraktar alla värdegrundsfrågor som lika viktiga. Lärare 4 ger ett tämligen 

ambivalent svar på frågan om det finns värdegrundsfrågor som är viktigare än andra då hen 

hänvisar till kursplanerna vilka hen påstår företrädesvis anmodar att genus, klass och etnicitet 

utgör de fundamentala värdegrundsfrågorna. Detta synsätt ligger förvisso i linje med Molloy 

som hävdar att frågor om klass, kön och etnicitet är vanligt förekommande när det kommer till 

värdegrund i skönlitteraturen. Vad som framgår är, emellertid, att lärarna i sin undervisning valt 

att ta upp olika värdegrundsfrågor, vilket visar sig komma sig av hur elevgruppen ser ut. 

Följaktligen verkar de medverkande lärarna individanpassa sin undervisning i stor utsträckning, 

vilket ligger i linje med Skolverkets föreskrifter om en likvärdig utbildning: “Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”.125 Att lärarna inte bedömer vissa 

värdegrundsfrågor som mer viktiga än andra är också värt att fästa avseende vid såtillvida att 

de insisterar på att allt som inryms i skolans värdegrund bör värderas lika högt. Även detta 

förhållningssätt tillfredsställer Skolverkets åläggande som säger att “Undervisningen ska vara 

saklig och allsidig.”.126 
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3.2. Elevernas upplevelser och reaktioner 

Elevernas reaktioner på värdegrundsundervisningen i skönlitteratur har, enligt lärarna, visat 

varierande resultat. Återigen är det på sin plats att betona det faktum att redogörelserna för 

elevernas reaktioner uteslutande är lärarnas tolkningar av elevernas respons. Lärarnas 

beskrivningar av elevernas gensvar bör således enbart förstås som sekundära återgivningar av 

faktiska företeelser. Denna mångfald av respons tycks bottna i såväl elevernas ambitionsnivåer 

som vilket skönlitterärt verk vederbörande lärare har använt. Emellertid har det, utifrån lärarnas 

svar, framkommit att de allra flesta elever tyckt att värdegrundsundervisningen har varit 

spännande och intressant. Dessutom betonar lärare 1 att eleverna har mycket åsikter, och även 

lärare 3 hävdar att i stort sett alla elever har åsikter om de värdegrundsfrågor som diskuterats i 

undervisningen. Dessa redogörelser tyder på att elever, fastän de nödvändigtvis inte alltid yttrar 

sina åsikter i klassrummet, många gånger likväl har mycket tankar och synpunkter om sådana 

frågor som berör skolans värdegrund. Även lärare 4 beskriver att hens elever påvisat en 

mångfald av åsikter i arbetet med värdegrundsfrågor i skönlitteratur. Åsikterna som framförts 

av lärare 4:s elever visar sig i vissa fall ha bottnat i att skönlitteraturen i fråga har framkallat en 

indignation hos eleverna. I andra fall har lärare 4:s elevers åsikter frambringats på ett 

tillmötesgående sätt till följd av ett genuint intresse att diskutera värdegrundsfrågor. Att lärare 

4 gör en åtskillnad mellan vad hen betecknar som ”rätt” kontra ”fel” åsikter är å ena sidan 

uppseendeväckande såtillvida att denna premiss går stick i stäv med skolans värdegrund som 

säger att ”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 

ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. 

Undervisningen ska vara saklig och allsidig. […]”.127 Att betrakta vissa uppfattningar som rätt 

och andra fel kan således i vissa avseenden förefalla kontraproduktivt. Å andra sidan är lärare 

4:s utgångspunkt om rätt respektive fel värderingar på ett sätt befogad eftersom skolans 

värdegrund faktiskt eftersträvar att förmedla särskilda värden. Skolans värdegrund uppmanar 

också att ”[…] Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser.”.128 Det kan förefalla paradoxalt att värdegrunden, såsom den 

återges i gymnasieskolans läroplan, förordar både öppenhet för olika åsikter och att vissa åsikter 

bör motverkas. Förklaringen går förvisso att finna i det faktum att åsikter som är uppenbart 

oförenliga med skolans värdegrund ska motarbetas, vilket ligger helt i linje med var läroplanen 

förordar. Kronlid redogör för dilemmat med att basera skolans värdegrund på kristen etik och 
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västerländsk humanism då elever lär sig att vissa värden är giltiga och andra inte, vilket också 

kan vara en bidragande faktor till den rådande ambivalensen kring vad som är rätt och vad som 

är fel åsikter och var man drar gränsen mellan dem – och varför. Det faktum att lärare 4 antyder 

att vissa åsikter premieras i skolan och andra inte vittnar om att Kronlids tes till viss del stämmer 

eftersom läroplanen värnar om värderingar som räknas till västerländsk humanism och kristen 

tradition. Vad lärare 4 beskriver som fel åsikter, exempelvis sådana som att ’alla kvinnor ska 

vara hemmafruar’, representerar således en icke-västerländsk och icke-kristen syn som inte är 

kompatibel med den svenska läroplanen. 

3.3. Skolans värdegrund som legitimering för skönlitteraturläsning 

Varken lärare 1 eller lärare 2 är övertygade om att värdegrundsfrågor ensamt utgör den entydiga 

motiveringen till hur man kan legitimera läsning av skönlitteratur i skolan. Lärare 1 menar att 

det finns ett minst lika stort värde i att läsa för att bli bättre på att läsa, alltså läsning för att öka 

sitt läsflyt och sin läsförståelse. Detta synsätt på läsningens syfte och värde ligger i linje med 

PISA:s definition av reading literacy såtillvida att tonvikten läggs vid förståelse av texters 

innehåll snarare än att texter kan förmedla särskilda värden eller vissa budskap. Lärare 1:s syn 

på legitimering av skönlitteratur går även hand i hand med den legitimering som Persson 

redogör för som handlar om att läsa för att främja god läsvana och språkutveckling. Denna 

aspekt av läsning handlar alltså om det som är mätbart, vilket motsvarar den läsning rom 

Rosenblatt kallar för efferent läsning. Värt att fästa avseende vid är att lärare 1 också ser ett 

värde i att eleverna ska kunna finna glädje i ämnet, vilket gymnasieskolans styrdokument 

uttryckligen förordar där det står att eleverna ska kunna använda litteraturen som källa till 

glädje. Lärare 2 menar att man genom läsning av skönlitteratur får nya upplevelser, synsätt och 

perspektiv, vilket enligt hen utgör en viktigare legitimeringsgrund till varför man ska läsa 

skönlitteratur över huvud taget. Detta synsätt på läsningens syfte ligger mer i linje med vad 

Rosenblatt förfäktar om läsningen som upplevelse- och upptäcktsresa. Även lärare 2 resonerar 

i enlighet med en utav Perssons legitimeringsgrunder som säger att litteraturläsning ger 

upplevelser och kunskaper. Lärare 3, däremot, är mer förvissad om att värdegrundsfrågor kan 

spela en viktig roll som legitimeringsgrund för skönlitteraturläsning, vilket hen menar kommer 

sig av att skolan ska fostra till goda samhällsmedborgare. På ett sätt motsvarar även lärare 3:s 

syn en av Perssons legitimeringar som handlar om att litteratur motverkar odemokratiska 

värderingar, vilket har ett samband med att fostra eleverna till att bli goda samhällsmedborgare. 

Lärare 3 menar också att värdegrundsfrågor främjar förståelse för andra människor, vilket har 

ett samband med Rosenblatts syn på litteratur som menar att litteraturläsning skapar intresse för 
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andra människor. Fastän lärare 4 ger ett tvetydigt svar med en hänvisning till kursplanernas 

benägenhet att ringa in klass, kön och etnicitet som några av de viktigaste ämnena i 

undervisningen menar hen att skolans värdegrund absolut kan fungera som legitimeringsgrund 

för läsning av skönlitteratur. Även lärare 4 visar sig vara överens med en av de legitimeringar 

Persson för på tal; nämligen den som handlar om att skönlitteratur har förmågan att göra läsaren 

empatisk och tolerant. Det faktum att lärare 4 betonar vikten av hur skönlitteratur öppnar dörrar 

till andras liv och verkligheter tyder också på att hens syn har en korrelation till såväl 

Rosenblatts som Gun Malmgrens ståndpunkter om litteraturens didaktiska potential. Ingen utav 

lärarna har nödvändigtvis rätt eller fel i sina resonemang. Vad som däremot blir viktigt att 

belysa är att det, hos de medverkande lärarna, inte råder någon tydlig konsensus vad gäller 

värdegrundsfrågornas betydelse när det kommer till legitimeringsfrågan. Bevisligen har alla 

medverkande lärare lyckats legitimera läsning av skönlitteratur i enlighet med de legitimeringar 

som Persson beskriver. Skiljelinjen som uppenbarat sig framträder således mellan de lärare som 

anser att läsningens syfte är att etablera en god läsvana och bli duktig på att läsa å ena sidan och 

de lärare som istället hävdar att litteraturläsning essentiella ändamål är att ge läsarupplevelser 

och fostra demokratiska och empatiska samhällsmedborgare å andra sidan. Samtliga lärare 

betonar vikten av att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov samt att 

det är av stor vikt att eleverna kan relatera till det de läser. Dessa överväganden ligger i linje 

med vad som görs gällande i Lgy11 om lärarens tillvägagångssätt i undervisningen såväl som 

Lars-Göran Malmgren och Bloom – båda vilka understryker vikten av att läsning först och 

främst måste utgå ifrån läsarens erfarenheter och intressen. Även Rosenblatts teori om 

läsningen som upptäcktsresa såväl som förvärvandet av och intresset för andra människors 

känslor och liv visar sig fungera som legitimeringsgrund för flera utav lärarna – framförallt för 

lärare 2.  
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4. Avslutning 

Avslutningsvis så visar det sig att samtliga medverkande lärare valt att jobba med olika 

skönlitterära verk samt att de tagit fasta på olika delar av skolans värdegrund. Tre av lärarna 

visar sig ha använd Jessica Schiefauers När hundarna kommer, och förutom denna roman har 

lärarna använt både äldre klassiska sagor och verk såväl som modernare ungdomslitteratur i 

syfte att belysa värdegrundsfrågor. Flera utav lärarna visar sig behandla sinsemellan liknande 

frågor som berör bland annat demokrati, döden och mänskliga rättigheter. Även frågor kring 

solidaritet, jämställdhet, etnicitet, klass och kön visar sig ha behandlats av somliga av lärarna. 

Av allt att döma framträder emellertid ingen gemensam nämnare mellan lärarna beträffande 

värdegrundsrelaterade ämnen och frågor. Detta bör dock inte ses som ett problem emedan 

samtliga lärare likväl berört frågor som svarar mot det innehåll som återges i avsnittet om 

skolans värdegrund i Lgy11. Valet av skönlitteratur visar sig å ena sidan bottna i de 

anpassningar som lärarna bedömer vara nödvändiga givet hur deras elevgrupper ser ut. Å andra 

sidan visar sig valet av skönlitteratur komma sig av lärarnas egna litterära preferenser, vilka 

uppenbarligen skiljer sig åt. 

     De flesta elever visar sig ha upplevt och reagerat på undervisningen om värdegrundsfrågor 

på ett positivt sätt, och ett flertal av lärarna uppger att merparten av deras elever har haft mycket 

åsikter och tankar kring de ämnen och frågor som diskuterats. I ett enstaka fall ska ett flertal 

elever ha protesterat mot innehållet i en roman som en av lärarna jobbade med, varefter läraren 

i fråga menade att vissa frågor visar sig vara lättare för vissa grupper att diskutera – varför det 

är angeläget att sträva efter att anpassa sin undervisning i största möjliga utsträckning. En 

ytterligare beaktansvärd observation som gjorts av en av lärarna handlar om att många elever 

som inte brukar få chans glänsa i andra sammanhang istället får möjligheten att visa vad de går 

för i värdegrundsrelaterade diskussioner baserade på skönlitteratur. Som tidigare nämnt är 

framställningarna av elevernas reaktioner inget annat än lärarnas egna interpretationer. Om inte 

annat säger lärarnas återgivningar av elevernas återkoppling emellertid något om vad som kan 

fungera och vad som inte kan fungera i litteraturundervisningen kopplat till värdegrund såväl 

som vilka orsaker som kan ligga till grund för detta. 

     När det kommer till legitimeringen av skönlitteraturläsning visar det sig att lärarna inte har 

någon gemensam syn. Medan lärare 1 i synnerhet anser att skönlitteratur bör läsas för att bli 

bättre på att läsa, vilket kan tolkas som en betoning av den efferenta läsningen, menar lärare 2 

istället att skönlitteratur bör läsas för att anamma nya upplevelser och perspektiv, vilket istället 

representerar den estetiska läsningen. Lärare 3 och 4 ser inga problem med att legitimera 
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skönlitteraturläsning med hjälp av skolans värdegrund, och deras motiveringar visar sig även 

dem tangera den estetiska läsningen. 

     De slutsatser som följaktligen går att dra är att de medverkande lärarna väljer att arbeta med 

olika delar av skolans värdegrund, vilket beror på elevsammansättning och egna litterära 

preferenser. Att lärarna inte väljer att ta upp samma verk, ämnen och frågor bör sålunda inte 

ses som problematiskt i takt med att de olika valen har ett samband med de anpassningar som 

gjorts samt för att relevanta delar ur skolans värdegrund har behandlats i varje lärares 

undervisning. Vidare finns ingen förnimbar konsensus angående skönlitteraturens 

legitimeringar mellan de medverkande lärarna. Å andra sidan bör denna oenighet inte 

nödvändigtvis innebära att lärarna i denna studie står helt i motsats till varandra. Lärarna har 

trots allt visat sig vara överens om att den estetiska läsningen har ett särskilt värde såtillvida att 

den vidgar läsarens sinnen och världsbild samt att den har kapaciteten att öppna dörrar till såväl 

nya världar som frågor som berör skolans värdegrund. Vad lärarna däremot bedömer vara av 

störst vikt skiljer sig åt då en av lärarna väljer att premiera den efferenta läsningen som 

legitimeringsgrund medan tre av lärarna istället ger företräde åt den estetiska läsningen som 

centralt belägg för att legitimera läsning av skönlitteratur. 
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Bilagor 
 

Intervjuguide 

Projektinformation 

Denna undersökning kommer utgöra det primära materialet till ett självständigt arbete i svenska 

på C-nivå (examensarbete). Studien omfattar frågor kring skönlitteratur som 

värdegrundsförmedlare i svenskämnet på gymnasiet, och dess syfte är följaktligen att ta reda på 

hur verksamma svensklärare på gymnasiet förhåller sig till och arbetar med värdegrundsfrågor 

i sin litteraturundervisning. Intervjun kommer spelas in. 

 

Öppningsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilka ämnen utöver svenska undervisar du i? 

Intervjufrågor 

1. Har du arbetat med värdegrundsfrågor129 i samband med undervisning i skönlitteratur i 

din svenskundervisning? 

1.1. Om ja, vilka verk har du jobbat med och varför just dessa? 

1.2. Om nej, varför har du inte jobbat med värdegrundsfrågor? 

 

2. Om nej på fråga 1, har du, i din skönlitteraturundervisning, haft någon annan 

infallsvinkel i arbetet med skönlitteratur i svenskämnet? Om ja, vilka verk har ni då 

läst och hur har ni jobbat med dessa verk? 

 

3. Om ja på fråga 1, vilka värdegrundsfrågor har behandlats i din 

skönlitteraturundervisning? 

 

4. Om ja på fråga 1, hur har din undervisning om värdegrundsfrågor i skönlitteratur sett 

ut (t.ex. vilka uppgifter som eleverna har fått, och vilka frågor som har diskuterats)? 

 

                                                           
129 Med värdegrundsfrågor avses värden som berör demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
dylikt. I princip allt som omfattas av Skolans värdegrund i Lgy11. 
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5. Om ja på fråga 1, hur har eleverna upplevt värdegrundsundervisningen i 

skönlitteratur? (har de t.ex. observerat/iakttagit värdegrundsrelaterade företeelser i 

texter/romaner?). 

 

6. Finns det särskilda värdegrundsfrågor som är extra viktiga att lyfta i 

skönlitteraturundervisningen i svenskämnet, tycker du? Om ja, vilka och varför? 

 

7. Finns det särskilda skönlitterära genrer och/eller romaner som du tror lämpar sig 

särskilt väl om man i sin undervisning har för avsikt att belysa värdegrundsfrågor? 

 

8. En del aktörer inom den offentliga debatten har på senare år ibland avfärdat läsning av 

skönlitteratur i skolan som onödig. Tror du att man, i egenskap av svensklärare, lättare 

kan legitimera läsning av skönlitteratur genom att betrakta skönlitteraturen som 

värdegrundsförmedlare? Varför/varför inte? 


