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Inledning  
Det finns säkerligen många lärare som känner igen sig i frågeställningen ”varför ska vi göra 

det här?” när ett moment ska sättas igång. Jag skulle säga att det ligger i lärarens profession 

att faktiskt kunna besvara den frågan. Frågan och svaret borde sitta i lärarens ryggrad, för att 

på så sätt kunna motivera varför ett aktuellt moment är viktigt. Det är en berättigad fråga som 

ställs, vare sig momentet handlar om franska revolutionen, fotosyntes eller varför det är 

viktigt att läsa skönlitteratur. Varför-frågan är en av de didaktiska frågor som lärare bör ställa 

till sin undervisning. Frågorna är reflekterande och ger svar på många av undervisningens 

utmaningar och legitimerar undervisningens och ämnets innehåll.  

Svenskämnet beskrivs av Skolverket stå på två grundpelare: språk och litteratur.1 För att 

människan ska kunna kommunicera, reflektera och utveckla kunskap är språket det främsta 

redskapet. Skolan och svenskämnet lägger därför en viktig grund för elevernas attityder till 

dessa färdigheter. Med språket och de didaktiska frågorna i åtanke är denna studies ändamål 

att behandla svensklärares och de aktuella styrdokumentens motiv till skönlitterär läsning i 

ämnet svenska. 

Torsten Pettersson är en av många som diskuterar litteraturens ställning och värde då 

fiktionsläsningen ingår i ett fält som från 1990-talet förändrats allt snabbare.2 Med detta 

menas internets påverkan på de litterära möjligheterna såsom ljud- och e-böcker, 

diskussionsforum inom litteratur m.m. Men även påverkan då film och tv-serier blivit alltmer 

lättillgängliga, samt att litteraturen konkurrerar med bland annat sociala medier om 

människans uppmärksamhet. Detta gör skolan, och undervisningen i svenska, till en viktig 

faktor i ungas läsutveckling.  

I och med att skönlitteraturen fått alltmer konkurrens om människans intresse ökar 

följaktligen funderingar kring skönlitteraturens legitimitet. Skolan och dess 

svenskundervisning vilar på en stark grund med rötter i bland annat litteraturvetenskapen. Då 

litteraturen har ett starkt fäste i undervisningen samtidigt som allt fler barn och unga läser 

 

1 Skolverket, Ämne – svenska, Stockholm: Skolverket 2011a, tillgänglig på: 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubj
ectCode%3DSVE%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3, (hämtad: 2020-04-02), s. 
1. 
2 Torsten Pettersson, ”Inledning: Fiktionslitteraturens ställning och läsforskningens möjligheter”, i Litteraturen 
på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson, Skans Kersti Nilsson, Maria 
Wennerström Wohrne & Olle Nordberg, Göteborg: makadam 2015, s. 18.  
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färre böcker3 ska denna studie undersöka den nuvarande läroplanens samt fyra svensklärares 

motiv till läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna undersökning är att belysa synen på skönlitteratur4 i gymnasieskolans 

svenskämne i den aktuella läroplanen för gymnasieskolan, fortsättningsvis benämnd GY 11, 

och verksamma lärares motiv till att läsa skönlitteratur i svenskundervisningen. Syftet är även 

att belysa lärares syn på elevernas attityder till läsning av skönlitteratur i 

svenskundervisningen. Undersökningen tar avstamp i GY 11 samt intervjuer med fyra 

svensklärare och har således två undersökningsdelar: en läroplansanalys av GY 11 samt en 

intervjuundersökning av svensklärare. 

Uppsatsen har för avsikt att besvarande följande frågeställningar:  

1) Hur motiveras läsning av skönlitteratur i GY 11? 

2) Vad anser verksamma gymnasielärare i svenska att läsning av skönlitteratur har för 

roll i svenskundervisningen?  

För att kunna besvara den senare frågan kommer jag att använda mig av följande 

underliggande frågeställningar:  

a) Vilka motiv till läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen har de verksamma 

svensklärarna?  

b) Har litteraturläsningen ett egenvärde eller ses den som ett hjälpmedel inom andra 

kunskapsområden?  

c) Hur upplever lärarna att elevers attityder till läsning av skönlitteratur i 

undervisningen är?  

Inom ämnet svenska finns ett flertal olika kurser och de kurser jag valt att fokusera på i denna 

undersökning är svenska 1, svenska 2 och svenska 3. Valet av kurser motiveras av att alla 

 

3 Statens medieråd, Ungar & medier 2019, 
https://statensmedierad.se/download/18.126747f416d00e1ba946903a/1568041620554/Ungar%20och%20medie
r%202019%20tillganglighetsanpassad.pdf, (hämtad: 2020-04-07), s. 7.   
4 I läroplanen ingår även film och andra medier inom litteraturstudier. Denna studie undersöker enbart romaner 
och noveller, således är det detta begreppet skönlitteratur syftar till i denna undersökning.  
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elever, oavsett gymnasieprogram, läser Svenska 1 vilket gör denna till en viktig kurs för alla 

elever, speciellt de som endast läser en kurs i svenska under sina gymnasiestudier.  

Magnus Persson har i Varför läsa litteratur? undersökt motiv till läsning av skönlitteratur 

och har i de tidigare styrdokumenten funnit att detta varit skiftande över tid, men även att 

dessa är ”implicita eller sammankopplande med andra fenomen än just litteraturläsning.”5 

Vad Persson menar med detta är att om läroplanen talar om textförståelse eller 

språkutveckling kan detta outtalat ses som en del av litteraturundervisningen.6 I och med 

detta har jag i denna undersökning valt att endast inkludera tydligt framställda 

litteraturuttalanden i GY 11, alltså där läroplanen skriftligt påpekar att det är litteraturstudier 

eleverna ska behandla. Detta då undersökningens syfte är att behandla synen på den 

skönlitterära läsningen i gymnasieskolans svenskämne.  

Maria Ulfgard undersöker i Lära lärare läsa lärarutbildningen för blivande svensklärare 

och litteraturundervisning i skolan och menar på att forskningsfältet inom motiv till den 

skönlitterära läsningen ”ofta berört litteraturläsning i allmänhet.”7 Även att mycket av 

forskningen som bedrivits inom läsning är kopplad till hur undervisningen om litteratur 

bedrivits i klassrummen.8 Av denna anledning har även denna studie gjorts, för att belysa den 

didaktiska frågan varför inom skönlitteraturundervisningen. Resultaten av denna studie 

kommer att förhållas till Magnus Perssons forskning angående motiv till litteratur i 

styrdokumenten mellan 1962–2000 och Ulfgars forskning angående lärares motiv till 

litteraturstudier. Detta tillsammans med ett litteraturdidaktiskt perspektiv kommer användas 

för att analysera studiens resultat. 

Jag har valt att fokusera på svensklärares perspektiv, uppfattningar och åsikter rörande 

motiv till läsning av skönlitteratur. För perspektiv utifrån elever finns andra studier så som 

Olle Nordbergs avhandling Avkoppling och Analys – Empiriska perspektiv på läsarattityder 

och litterär kompetens hos svenska 18-åringar från 2017.  

 

5 Magnus Persson, Varför läsa litteratur?. Om litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, Lund: 
Studentlitteratur 2007, s. 120. 
6 Persson 2007, s. 120.  
7 Maria Ulfgard, Lära lärare läsa: om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan, Göteborg: 
Makadam 2015, s. 11.  
8 Ulfgard 2015, s. 11.  
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1.3 Material, urval och metod  

I följande avsnitt kommer material, urval samt metod för undersökningen att redovisas. 

Materialet som undersökts för att besvara den första frågeställningen består av de aktuella 

styrdokumenten för den svenska gymnasieskolan, benämnd GY 11. För att besvara den andra 

frågeställningen har kvalitativa intervjuer gjorts med fyra verksamma svensklärare i Uppsala.  

1.3.1 Material och urval 

Grunden till val av material baseras på tidigare bedriven forskning gällande styrdokument 

som tidigare tillämpats i svensk grund– och gymnasieskola. Följaktligen ämnar denna studie 

belysa svenskämnet i den nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, GY 11, och dess motiv 

till läsning av skönlitteratur. Magnus Perssons Varför läsa litteratur? är en viktig 

undersökning för forskningsområdet då denna lade en betydande grund för 2000-talets 

forskning om motiv till läsning av skönlitteratur samt föregående läroplaner och läromedels 

motiv till litteraturstudier.9 Perssons studier tillsammans med Maria Ulfgards forskning om 

litteraturstudier och legitimeringar av litteraturläsning utgör de teoretiska grunderna för denna 

studie, tillsammans med litteraturdidaktiska teorier och metoder. 

De fyra deltagande lärarna i denna studie är alla är verksamma i ämnet svenska i Uppsala. 

Lärarnas arbetsplatser skiljer sig dock åt. Två av lärarna arbetar inom samma ämneslag, men 

inom två olika program: ett yrkesförberedande handelsprogram samt ett studieförberedande 

samhällsvetenskapligt program. Den tredje läraren arbetar på ett yrkesförberedande program 

och den fjärde arbetar inom två studieförberedande program, ett samhällsvetenskapligt och ett 

naturvetenskapligt. De fyra lärarna utgör därför en bred fokusgrupp med olika elevunderlag 

samt elevtyper där olika didaktiska val kan krävas. Det gynnar denna studie då bredden på 

lärarnas dagliga arbete är stor. 

Valet av deltagande lärare grundas i att ett ämneslag i svenska på en av Uppsalas 

gymnasieskolor blivit tillfrågat om att delta. Två lärare i detta ämneslag valde att ställa upp. 

En tredje lärare valdes ut på samma premisser, att dennes ämneslag blivit tillfrågat och hen 

ställde upp. Den fjärde läraren valdes baserat på rekommendation. 

För att upprätthålla anonymitet bland de deltagande lärarna har deras namn blivit 

fingerade. De deltagande lärarna är följande:  

 

9 Persson 2007, s. 13. 
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• Handelsprogrammet: Klara  

• Samhällsvetenskapliga program: Astrid  

• Yrkesförberedande program: Sofie  

• Samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program: Anders. 

När det kommer till valet att intervjua fyra personer utgår jag från Jan Trost, professor i 

sociologi och socialpsykologi vid Uppsala universitet, som menar att antalet informanter i en 

undersökning beror till stor del på undersökningens syfte samt frågeställning.10 Han 

rekommenderar även att begränsa antalet intervjuer vid kvalitativa intervjustudier för att göra 

studien hanterlig samt för att skapa en bättre överblick och således kunna urskilja detaljer i 

resultatet.11 Trost ger även exempel på antal personer som lämpar sig för intervjuer som dessa 

och menar att fyra eller fem är ett bra antal personer för kvalitativa intervjustudier.12  

1.3.2 Metod 

I detta avsnitt kommer metoden för analys av GY 11 och intervjuerna att redogöras.  

Metoden för analysen av svenskämnet i GY 11 har gått till på följande vis; svenskämnet i 

GY 11 har lästs och följaktligen har nyckelbegrepp som skönlitteratur och litteratur utgjort 

det som senare analyserats. Således har en textanalys av svenskämnet gjorts där resultatet har 

ställts mot Magnus Perssons forskning kring tidigare läroplaners motiveringar till läsning av 

skönlitteratur.  

Metoden för denna studies intervjuer grundas i kvalitativa intervjuer med verksamma 

lärare i svenska på gymnasienivå. Min metod utgår från Trosts Kvalitativa intervjuer där han 

redogör för kvalitativa intervjuer.13 Valet av metod är betydande för att frågeställningarna ska 

besvaras. Hade en kvantitativ metod valts, exempelvis en enkätstudie, skulle risken för 

missförstånd och otydligheter i enkätens innehåll kunnat påverka respondenternas svar. 

Genom faktiska samtal och den beskrivna intervjumetoden utraderas dessa potentiella 

problem.  

 

10 Jan Trosts, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 2010, s. 143.  
11 Trost 2010, s. 143. 
12 Trost 2010, s. 143.  
13 Trost 2010, s. 11. 
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Jag har valt att göra en kvalitativ studie utifrån intervjuer med verksamma lärare. Trost 

påpekar att det finns olika slags intervjuer och för att ha en sådan hög reliabilitet som möjligt 

är standardisering och strukturering av dessa intervjuer av stor vikt. Syftet med att använda 

en kvalitativ studie är att förstå hur de intervjuade svensklärarna resonerar kring motiv och 

attityder till att läsa skönlitteratur i svenskundervisningen och samtidigt urskilja mönster i 

deras svar. Trost påpekar att om frågeställningen gäller att ”förstå eller att hitta mönster så 

skall man göra en kvalitativ studie.”14  

Intervjuerna i denna studie har gjorts via videosamtal, detta för att båda parterna kan 

interagera med varandra vilket Trost menar är betydelsefullt i ett samtal.15 Genom 

intervjufrågor (se Bilaga 1) har samtalen fortskridit. Frågorna har använts för att 

standardisera intervjuerna, detta för att minska variationen mellan de olika intervjutillfällena, 

vilket är en av Trost riktlinjer för intervjuer.16 Men det ger även en strukturerad undersökning 

där lärarna besvarar samma frågor samt att diskussionerna och svaren går att urskilja. 

Innehållet av det lärarna har sagt har sedan transkriberats och analyserats och jämförts och 

resultatet har analyserats utifrån Magnus Persson och Maria Ulfgards tidigare forskning inom 

området för motiv och legitimeringar till läsning av skönlitteratur, samt utifrån 

litteraturdidaktiska metoder och teorier. Dessa kommer att presenteras i följande avsnitt. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

Denna uppsats ämnar studera attityder till skönlitteratur i undervisningen i ämnet svenska. 

Således blir begreppen didaktik och litteraturdidaktik centrala för analysen. Detta då dessa 

begrepp behandlar de frågor lärare kan ställa till sin undervisning för att säkerställa bland 

annat metoder och innehåll i undervisningen. I följande avsnitt kommer därför begreppen 

didaktik, litteraturdidaktik samt att utveckla litterär kompetens att definieras.  

1.4.1 Didaktik  

En allmän definition av begreppet didaktik är att det syftar till att besvara frågan vad i 

undervisningssituationen, alltså undervisningens innehåll. Ordet härstammar från grekiskans 

”didaskein” och kan översättas till bland annat att ’undervisa’, att ’lära’ eller att ’bli 

 

14 Trost 2010, s. 32.  
15 Trost 2010, s. 16.  
16 Trost 2010, s. 39.  
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undervisad’. Ett annat begrepp inom grekiskan är ”didaktiké tèchne” vilket kan översättas till 

’konsten att undervisa’.17 Ofta definieras didaktiken tillsammans med metodiken, som syftar 

till frågan hur, alltså undervisningens förmedling.18  

Enligt Werner Jank och Hilbert Meyer är detta inte felaktigt, men definitionen är knapp 

och de menar att didaktiken även besvarar andra frågor. Följande punkter är hämtade från 

Jank och Meyer som menar att didaktiken handlar om:  

• vem som skall lära sig  

• vad man skall lära sig  

• när man skall lära sig  

• med vem man skall lära sig  

• var man skall lära sig  

• hur man skall lära sig  

• genom vad man skall lära sig  

• varför man skall lära sig  

• för vad man skall lära sig.19 

Genom dessa frågor kan vi även se att didaktiken även innefattar frågor rörande 

undervisningens metoder. Jank och Meyer sammanfattar definitionen didaktik genom att 

didaktik är ”[u]ndervisningens och inlärningens teori och praktik.”20 Med detta menas inte 

enbart skolans undervisning utan även andra tillfällen där det sker inlärning. Genom didaktik 

kan det akademiska och teoretiska inom begreppet flätas samman med de praktiskt 

pedagogiska handlingar elever och lärare utför i skolan.21 Man kan med hjälp av de 

didaktiska frågorna definiera undervisningens innehåll, syfte och mål, samt relationen mellan 

lärare och elev. I denna studie är frågan som behandlar syfte och innehåll av stor relevans, 

således även varför eleverna ska läsa litteratur i skolan. Detta då syftet kan jämställas med 

motiv till läsning av skönlitteratur.  

 

17 Jank, Werner & Meyer, Hilbert, ”Nyttan av kunskaper i didaktisk teori”, i Didaktik. Teori, reflektion och 
praktik, Michael Uljens (red.), Lund: Studentlitteratur 1997, s. 19.  
18 Jank & Meyer 2011, s. 17.  
19 Jank & Meyer 2011, s. 17–18.  
20 Jank & Meyer 2011, s. 18.  
21 Jank & Meyer 2011, s. 18.  
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1.4.2 Litteraturdidaktik  

Till skillnad från den ovanstående definitionen av didaktik som är mer allmän är 

litteraturdidaktiken avgränsat till ett ämnesdidaktiskt fält. Staffan Thorson menar att det både 

kan ses utifrån undervisningen och inlärningen, sålunda ur både lärarens och elevens, 

perspektiv på undervisningen.22 Staffan Thorson anser att man allmänt kan sammanfatta 

begreppet genom följande:  

Litteraturundervisning med allt vad det innebär av ämneskunskaper, kunskaper om 

undervisningsmetoder, insikter om olika litteratursyner, inlärningens teori och praktik, elevers 

läsvanor, läsintressen och kunskaper om samspelet mellan litteratur och ungdomskulturer o.s.v.23 

Genom ovanstående citat kan vi se att litteraturdidaktik omfattar metoder inom 

litteraturvetenskap, vilket i detta fall kan ges i uttryck i de ämneskunskaper som läraren 

behärskar och använder sig av i undervisningen. Samtidigt innefattar begreppet även 

kulturteorier, socialisationsteorier och vetenskapliga metoder och synsätt, detta kopplat till 

bland annat elevens läsning.24 I denna studie läggs fokus på lärares syn på 

litteraturundervisningen samt insikter om olika litteratursyner.  

Ann Boglind och Anna Nordenstam redogör i Från fabler till manga 2 – 

Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur för teorier bakom de 

metodiska och didaktiska val i de undervisningsmoment svensklärare ställs inför.25 De teorier 

de väljer att använda sig av inom litteraturdidaktiken, som är relevanta för denna 

undersökning, är bland annat receptionsforskning, litterär kompetens, lässtrategier, läraren 

som litteraturläsare och perspektiv på val av bok. Med receptionsforskning menar forskarna 

mötet mellan text och läsare, och hänvisar till Louise Rosenblatt, som menade att ”det i 

undervisningen gäller att skapa ett samspel mellan text och läsare.”26 Vilket syftar till den 

tolkningen och relationen läsaren och texten skapar. Med litterär kompetens avser Boglind 

och Nordenstam de erfarenheter och handlingar erfarna läsare gör vid läsning och hur texten 

 

22 Staffan Thorson, Den dubbla receptionen. Om litteratursamtal mellan elever och deras svensklärare, 
Göteborg: Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2005, s. 25 
23 Thorson 2005, s. 25.  
24 Thorson 2005, s. 25.  
25 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga 2: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
ungdomslitteratur. Malmö: Gleerups utbildning 2016, s. 179.  
26 Boglind & Nordenstam 2016, s. 179. 
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uppfattas.27 De diskuterar hur lärare kan hjälpa oerfarna läsare att träna på att få litterär 

kompetens genom lässtrategier eller att i undervisningen ställa frågor till texterna de läser.28 

Detta för att bland annat vidga perspektiv i tolkningar och skapa inre bilder i det lästa.  

Lässtrategier definierar Boglind och Nordenstam som ”de olika mentala aktiviteter som en 

erfaren läsare väljer för att förstå en text.”29 Med detta menas att läsaren anpassar hens 

föreställningsvärldar med texten. Dessa strategier kan erfarna läsare använda omedvetet 

medan oerfarna läsare behöver tränas i detta, vilket är en av de metoder eleverna genom 

svenskundervisningen ska få möjlighet att göra genom de didaktiska val läraren väljer att 

använda. Boglind och Nordenstam redogör för en studie gjord av Christina Olin–Scheller och 

Michael Tengberg där de presenterar sju strategier vid läsning. Några exempel av dessa 

strategier är summera, ställa frågor till texten, dra slutsatser utifrån det lästa, värdera och ta 

ställning samt göra förutsägelser.30  

Boglind och Nordenstam talar även om läraren som litteraturläsare och vilket syftar till 

vikten av att läraren visar på ”ett medvetet förhållningssätt till litteratur och litteraturläsning 

samt uppvisar ett eget litteraturintresse för eleverna.”31 Detta kan göras på flera olika sätt och 

forskarna lyfter fram exempel som högläsning och synliggöra tankar om det lästa eller 

lässtrategier som läraren demonstrerar. Den sista metoden inom litteraturdidaktiken som 

kommer lyftas fram här är perspektiv på val av bok. Boglind och Nordenstam uttrycker att 

”[l]itteraturlärarens uppgift är att sätta rätt bok i händerna på rätt elev vid rätt tillfälle.”32 

Delvis för att eleverna ska kunna relatera det lästa till egna erfarenheter men även för att 

anpassa svårighetsgrad utefter elevgruppen.  

Litteraturdidaktiken är viktig för denna studie då den redogör för teorier och metoder kring 

litteraturläsning och litteraturundervisning, vilket denna undersöknings två delar behandlar.  

1.4.3 Att utveckla litterär kompetens  

Här ovan redogjordes Boglind och Nordenstams olika teorier och metoder av 

litteraturdidaktik och en av deras grundpelare var att genom undervisningen utveckla litterär 

kompetens. Bengt-Göran Martinsson diskuterar i Litteratur i skola och samhälle även han 
 

27 Boglind & Nordenstam 2016, s. 181. 
28 Boglind & Nordenstam 2016, s. 182.  
29 Boglind &/ Nordenstam 2016, s. 185.  
30 Boglind & Nordenstam 2016, s. 186. 
31 Boglind & Nordenstam 2016, s. 186. 
32 Boglind & Nordenstam 2016, s. 187. 
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litteraturens olika funktioner. Han menar att läsning av litteratur bland annat är en ”aktivitet 

som skapar upplevelser och erfarenheter som är betydelsefulla för de läsande individernas 

mänskliga utveckling.”33 Människan får genom läsning insikter om samhället och livet. 

Martinsson presenterar två synsätt på utveckling inom litteraturläsningen. I den första ser han 

läsförmågan utvecklas och förbättras genom träning, ett pedagogiskt exempel Martinsson ger 

är att läraren: 

[t]illhandahåller texter som i tur och ordning stimulerar och utvecklar förmågan att läsa för den 

spännande handlingens skull, att dra paralleller mellan litteraturens värld och den egna vardagen 

samt, slutligen, att kunna se hur litteraturen är uppbyggd och konstruerad.34  

Martinsson uppfattar även litteraturläsningen som en ”kulturell överförd praktik, något 

som vi lär oss i olika kulturella sammanhang, inledningsvis i hemmet och därefter 

skolan.”35 Detta innefattar även förståelsen för hur litteraturen är uppbyggd och hur 

läsaren förstår bakomliggande strukturer i berättelserna. Dessa två konventioner, 

beskriver Martinsson, utvecklas ju mer avancerat och skickligare läsaren blir, till slut 

görs kopplingar, slutsatser och jämförelser i det lästa till erfarenheter och litteraturen 

blir något läsaren lär sig av samt upplever.36 Med litterär kompetens menas därför att 

läsaren ”känner igen ett litterärt verk när han eller hon ser det och vet vad som krävs för 

att använda det.”37  

Den litterära kompetensen är något som elever, genom undervisningen, ska ges 

möjlighet att utveckla. För denna studie är detta relevant då utvecklingen av den litterära 

kompetensen är en del av litteraturdidaktik samt att detta bidrar till lärarnas syn på 

motiv till litteraturundervisning.  

1.5 Disposition  

I detta kapitel har syftet med undersökningen och frågeställningar redovisats. Även material 

och metod samt begrepp och teorier har förklarats. I följande kapitel kommer tidigare 

forskning inom området läsattityder att presenteras. Dessa har som uppgift att både redogöra 

för grunden för denna undersökning men ska även relateras till undersökningens resultat. 

 

33 Bengt–Göran Martinsson, Litteratur i skola och samhälle, Lund: Studentlitteratur 2018, s. 44.  
34 Martinsson 2018, s. 47. 
35 Martinsson 2018, s. 47.  
36 Martinsson 2018, s. 48. 
37 Martinsson 2018, s. 49.  
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Fortsättningsvis kommer resultatet av de intervjuer studien utgår från att presenteras och 

analyseras. Avslutningsvis diskuteras och summeras resultatet.  
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2. Tidigare forskning  
I följande kapitel kommer tidigare forskning inom läsattityder och litteraturundervisningens 

syfte att redogöras. Av tidigare forskning har jag valt att redogöra för Magnus Perssons 

diskussion i Varför läsa litteratur? och Maria Ulfgards undersökning i Lära lärare läsa. 

Persson har genom sin forskning lagt en grund för studier under 2000- och 2010-talet kring 

motiv till läsning av skönlitteratur i skolan. Maria Ulfgard beskriver och undersöker i sin 

forskning hur lärare kan vända trenden kring minskandet av läsning bland unga samt synen 

på litteratur hos svensklärare. Ulfgard inkluderar också svensklärarstudenter och ger således 

ett bra avstamp rörande de intervjuande svensklärarnas motiv och syn på skönlitteratur i sin 

undervisning. Dessa utgör denna undersöknings forskningsläge då de från två olika 

perspektiv behandlar legitimeringar av skönlitteratur i undervisningen, vilket även denna 

studie ämnar göra.  

Magnus Persson diskuterar i Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen varför man ska läsa skönlitteratur med avstamp i 

litteraturundervisningen. Materialet i Perssons forskning är styrdokument, alltså kursplaner 

och läroplaner, samt ett urval av läromedel.38 I och med Perssons val av material tillåts inte 

några längre slutsatser och diskussioner angående hur litteraturstudier praktiskt bedrivs i 

undervisningssituationer. Därav bidrar denna uppsats till forskningsfältet genom att belysa 

hur lärare ser på skönlitteraturens syfte i undervisningen. En annan anledning till valet av 

Perssons forskning är den grund den lagt till att belysa hur läsningen av litteratur har 

legitimerats i svenskämnet i svensk skola. Perssons Varför läsa litteratur? publicerades 2007 

och har såldes inte med de aktuella kurs- och läroplanerna Lgr 11 och GY 11 att göra. Dock 

är undersökningen grundlig och ger en presentation av motiv till skönlitterär läsning i 

läroplaner under en längre period och bidrar således med riktlinjer och forskning för denna 

undersökning. Litteraturprofessorn visar med sin undersökning att det finns tydliga motiv till 

läsning i kursplanerna för grundskolan under perioden 1962–2000, med betoning på 1994-års 

läroplaner. Dock finner vi att dessa motiv skiljer sig då de innehåller olika betoningar. Varför 

Perssons studie är av stor vikt för denna undersökning är att den fungerar som eventuell 

kontrast till denna studies resultat. Dessutom har både Perssons och denna studie 

 

38 Persson 2007, s. 13.  
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gemensamma drag och denna studie kan ses som komplimenterande genom analys och 

diskussion om den rådande läroplanen.  

Persson pekar på kopplingar mellan läsning av skönlitteratur och legitimeringar av 

svenskämnet och redogör för olika perspektiv att se på motiv till att läsa just litteratur och 

skönlitteratur i svenskämnet. Persson kan i de läroplaner han undersökt se 11 argument till 

varför eleverna ska läsa litteratur. De tre första som Persson redogör för är för att det (1) ger 

upplevelser, (2) ger kunskap och (3) är språkutvecklande.39 Detta kopplas till formuleringar i 

läroplanerna som menar att eleven ska ”uppleva och lära sig av skönlitteratur” som enligt 

Persson återfinns i läroplaner från 1962 och framåt i hans undersökningsperiod, med 

undantag för Lpo 94.40 Här menar Persson även att läroplanerna, till skillnad från att se på 

detta ur ett läroplanshistoriskt perspektiv, inte särskiljer de två egenskaperna att uppleva och 

att lära av litteratur. Nedan följer Perssons redogörelse för dessa två perspektiv inom 

läroplanshistoria:  

Å ena sidan skall eleverna ägna sig åt upplevelseläsning, som gärna karaktäriseras med adjektiv 

som fri, ostörd, individuell. Å andra sidan skall eleverna ägna sig åt så kallad informationsläsning i 

syfte att inhämta kunskaper. Den förra läsarten kopplas uteslutande till skönlitteratur (fiktion) och 

den senare till sakprosa (fakta).41  

Utifrån citatet ovan ser vi att elever ska läsa fiktion för upplevelsens skull samt även läsa 

fakta för att inhämta nya kunskaper och att dessa två egenskaper åtskiljs.  

Den fjärde legitimeringspunkten Persson återfinner i läroplanerna är kopplad till 

läsningen som individorienterad samt den betydelse den har för utvecklingen av 

personligheten, det vill säga att litteraturläsning är bra för att den: ”(4) utvecklar och stärker 

den personliga integriteten.”42 Vilket är en formulering som både är individualistisk och 

abstrakt formulerad menar litteraturforskaren och påpekar att läroplanerna inte konkretiserar 

vilka ”sidor av den personliga identiteten som litteraturläsningen ska utveckla och stärka.”43  

Fortsättningsvis redogör Persson för den femte legitimeringspunkten vilken är att en av 

litteraturläsningens syften är att den ”(5) stärker den kulturella identiteten.”44 Genom att 

 

39 Persson 2007, s. 123 
40 Persson 2007, s. 123.  
41 Persson 2007, s. 123–124.  
42 Persson 2007, s. 125.  
43 Persson 2007, s. 125.  
44 Persson 2007, s. 126.  
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litteraturläsning möjliggör eller synliggör ett lands identitet inom kultur och historia blir den 

således viktig för att legitimera litteraturundervisningen i svenskämnet. Denna legitimitet 

utvecklas sedan till den sjätte och sjunde legitimeringarna, dessa är enligt Perssons 

undersökning, att skönlitteratur ska läsas för att det ”(6) ger förtrogenhet till kulturarvet”45 

samt är bra för att det ”(7) ger kunskap om och därmed förståelse/sympati för kulturell 

mångfald.”46 Med den första av de två senaste menar Persson att kulturarv och kulturell 

identitet primärt är kodade som ”nationella fenomen” i detta fall svenska och dessa ofta står 

i kontrast med mångfald.47  

I läroplanerna finner Persson en uppdelning mellan vi och dem, där han finner att ämnets 

syfte är att å ena sidan stärka elevernas identiteter och å andra sidan ge dem kunskap och 

förståelse för olika kulturer.48 Persson lokaliserar den kulturella mångfalden i läroplanerna 

hos ”de Andra”49 vilket förklarar att läsningen av litteratur ska genom kunskaper ge både 

sympati och förståelse för andra kulturer.50 Utifrån detta kan man konstatera att stor fokus 

ligger kring kommunikation, identitet och kulturarv, vilket är tre grundpelare som 

svenskämnet står på, enligt Persson.51 De tre sista punkterna av legitimeringar som redovisas 

menar Persson pekar på ett innehåll av ideologisk, etisk samt politisk karaktär, samt att 

punkt fem till sju är kulturaliserade. Det som förvånar Persson i hans undersökning är att 

kursplanen i detta avsnitt inte behandlar demokratibegreppet, vilket är en viktig del i arbetet 

kring skolans värdegrund.52 De sju första motiven till skönlitterär läsning har Persson funnit 

under rubriken ”Ämnets syfte och roll i undervisningen.”53 

Den andra avsnittet Persson bland annat undersökt finner vi under rubriken ”Mål att 

sträva mot” där han finner att i 2 av 14 mål tydlig nämns begreppet ”litteratur.”54 Dessa två 

mål kopplar Persson till mångfald och eleverna ska genom litteraturen möta olika 

författarskap från både Sverige och Norden men även från andra delar av världen. Det andra 

målet av dessa två menar på att eleven genom undervisningen ska utveckla bland annat ”lust 

 

45 Persson 2007, s. 126.  
46 Persson 2007, s. 127.  
47 Persson 2007, s. 126.  
48 Persson 2007, s. 126–127.  
49 ”De Andra” från Edward Saids teori om orientalism.  
50 Persson 2007, s. 127.  
51 Persson 2007, s. 127.  
52 Persson 2007, s. 127.  
53 Persson 2007, s. 122. 
54 Persson 2007, s. 127. 
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och fantasi” genom läsningen av skönlitteratur samt att detta gärna ska ske av intresse samt 

på egen hand.55 För senare målet pekar Persson på kopplingar till de två första 

legitimeringarna, att eleverna genom läsning av litteratur får kunskaper och upplevelser men 

att det lustfyllda har en starkare betoning här. Följaktligen presenterar Persson en åttonde 

legitimering av läsning, att läsning av litteratur i skolan är viktig för att den ”(8) främjar 

goda läsvanor.”56 Persson visar på att denna legitimering återfinns i samtliga kursplaner som 

han undersökt.57 I den senaste kursplanen Lpo 94, där Persson undersökt revideringen från 

2000, har litteraturvetaren inte funnit någon ny legitimering utan endast omformulerade från 

tidigare exempel.58 

Den sista avsnittet från kursplanen som Persson redogör för är ”Ämnets karaktär och 

uppbyggnad”, vilket tar upp att alla elever besitter litterär kompetens, att läsning av litteratur 

förbättrar språkutvecklingen, samt att genusperspektivet är en del av utvecklingen av 

språket. Avsnittet lyfter även att språk- och litteraturundervisningen i svenska tillgodoser 

”elevernas behov att uttrycka vad de känner och tänker.”59 Samt att genom undervisningen 

utvecklar elever förståelse och empati för andra, att litteratur är en källa till kunskap samt att 

läsningen bidrar till att skapa identiteten hos eleverna.60 Persson menar sedan att kursplanen 

utvecklar detta till att litteraturundervisningen kan stärka gemenskaper och slutligen lyfter 

kursplanen fram det vidgade textbegreppet. Under denna rubrik i kursplanen betraktas först 

språk och litteratur som en helhet och som en central del i svenskan för att sedan beskrivas 

under skilda underrubriker, där litteraturen breddats till att inkludera det vidgade 

textbegreppet vilket medräknar bland annat film och teater. De tre sista legitimeringar som 

Person lyfter fram är att ”[l]itteraturläsning är bra för därför att den: (9) motverkar 

odemokratiska värderingar och (10) skapar empatiska, toleranta och demokratiska elever”61 

samt ”(11) ger kunskaper om litteratur, litteraturhistoria och litterär termerlogi – och sådana 

kunskaper gör eleven till en bättre läsare.”62 

 

55 Persson 2007, s. 128.  
56 Persson 2007, s. 128. 
57 Persson 2007, s. 128.  
58 Persson 2007, s. 129. 
59 Persson 2007, s. 130.  
60 Persson 2007, s. 131. 
61 Persson 2007, s. 133.  
62 Persson 2007, s. 137. 
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Perssons slutsats till anledningar att läsa litteratur i skolan går ihop med nationella 

föreställningar, om svenskarnas nationella identitet samt ett svenskt kulturarv. Persson pekar 

i sin undersökning på läroplanernas syn på litteratur och att dessa ser på detta som något 

som håller ihop samhället, samtidigt som dessa visar på ett vi- och dem- perspektiv på just 

kulturarv; att det finns ett ”eget kulturarv”, ett ”deras kulturarv”, samt ”det gemensamma 

kulturarvet”.63 

Maria Ulfgard undersöker vilka olika legitimeringar av läsning och litteratursyner de 

blivande svensklärarna möter under sin utbildning. Ulfgard redogör även motiv till 

anledningar att läsa skönlitteratur i svenskundervisningen. Materialet är enkäter och 

intervjuer med lärarstudenter, lärare på högskola samt lärare i verksamhetsförlagd 

utbildning. Ulfgard har i sin undersökning funnit tio återkommande motiv till varför läsning 

av skönlitteratur ska ske i undervisningen utifrån vad studenter och verksamma lärare 

redogjort för.64  

Inom motivet språkutveckling mynnar detta ut i två olika motiv: ”kunskap om språket och 

skrivfärdigheter”65 samt läsutveckling. De övriga motiv Ulfgard fann bland sina informanter 

är explicitare åtskilda från varandra, dessa motiv är:  

• läsupplevelse 

• kunskap 

• nöje och förströelse   

• kulturarv 

• personlig utveckling  

• utvecklande av fantasiförmågan  

• att skapa inre bilder  

• ”viktigt.”66 

Nedan kommer dessa motiv att förklaras utifrån Ulfgards undersökning.  

Enligt Ulfgard är det första motivet språkutveckling det ”mest förekommande motivet för 

läsning av skönlitteratur.”67 Och vad hon menar är även att skönlitteraturen ger gratis 

 

63 Persson 2012, s. 18.  
64 Ulfgard 2015, s. 71.  
65 Ulfgard 2015, s. 71.  
66 Ulfgard 2015, s. 71.  
67 Ulfgard 2015, s. 71.  
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språkträning och att detta verkar vara en allmän uppfattning, samt vanligare uppfattning 

bland lärare i grundskolans tidigare år än bland lärare i gymnasiet. Detta motiv är utifrån 

Ulfgards undersökning tre gånger vanligare i grundskolans tidigare år och skälen som tas upp 

är att läsning av skönlitteratur ger eleverna möjlighet att, förutom grammatik, träna 

”ordförståelse och synonymer” och ”inspiration för eget skrivande.”68 För grundskolans 

senare år menar verksamma lärare att skönlitteraturens viktigaste bidragande faktor är att 

eleverna ges möjlighet till vidare skrivutveckling. Lärarna i gymnasieskolan har, enligt 

Ulfgard, mer allmänna formuleringar och påpekar att skönlitteraturen ”ger bättre ordförråd” 

och ”påverkar språket.”69 Den andra delen av motivet språkutveckling är läsutveckling, vilket 

är det motivet färre av de verksamma lärare i Ulfgards undersökning betonar. För 

gymnasieskolans del är det ett fåtal lärare som uttrycker detta.70 I Ulfgards forskning framgår 

det att lärarna med läsutveckling avser ”avkodning av text och läsfärdighet.”71 Ulfgard 

avslutar diskussionen med följande poängtering: ”[i]ngen av de intervjuade handledarna tar 

upp en utveckling som syftar till en litterär kompetens och läsning av skönlitteratur kopplas 

inte samman med litterär förståelse.”72 Detta hade kunnat kopplas till gymnasieskolans mer 

djupgående undervisning om litteratur.  

Något Ulfgard återfann hos lärare i alla ålderskategorier var läsupplevelse, oftast återkom 

det i de yngre åldrarna i grundskolan.73 Följande citat är Ulfgard sammanfattning om lärares 

uppfattning om läsupplevelse: 

Upplevelse kopplas till skönlitteraturen och till läsakten och det framkommer inte någon kritisk 

tolkning av begreppet hos handledarna. Begreppet upplevelse rör etablerade värden inom skolans 

litteraturundervisning och begreppet är fast förankrat i sin skolkontext.74 

I samma studie är ett av motiven till att läsa skönlitteratur är kunskap. Vanligast 

förekommande var detta bland lärare i senare åren av grundskolan och minst bland lärare i 

gymnasiet.75 Med motivet kunskap menas att skönlitteratur ses som en källa till information 

 

68 Ulfgard 2015, s. 71–72. 
69 Ulfgard 2015, s. 72.  
70 Ulfgard 2015, s. 72.  
71 Ulfgard 2015, s. 74.  
72 Ulfgard 2015, s. 74.  
73 Ulfgard 2015, s. 77.  
74 Ulfgard 2015, s. 77  
75 Ulfgard 2015, s. 74.  
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och knyts ofta av grundskolelärare till ”utvecklande av faktakunskaper i största allmänhet.”76 

En stor skillnad mellan lärare för yngre barn och gymnasielärare är att de senare nämnda 

lägger större vikt med att koppla skönlitteratur till historiska och samhälleliga sammanhang. 

Samtidigt som dessa inte ser skönlitteratur som ”ett slags lärobok som förmedlar historiska 

fakta, utan de framhåller en undervisningskontext som placerar de litterära texterna i en 

tidshistorisk ram som orienterar dem mot deras idéhistoriska innehåll.”77 En annan 

uppfattning av de lärare i grundskolan som tillfrågats är att läsningen av skönlitteraturen är 

allmänbildande i den mån att eleverna bland annat får möjlighet att bekanta sig med olika 

författare samt deras verk. Detta argument återfinns även bland lärare på gymnasiet.78 Bland 

gymnasielärarna påträffades i studien även kunskaper om analytiska förhållningssätt, 

litteraturhistorien och kunskaper om kulturarv kopplat till litteraturhistoria.79  

 Nästa motivering som Ulfgard presenterar är nöje och förströelse och menar själv att det 

senare motivet ”förekommer i betydligt mindre utsträckning än det förra och det är mest 

framträdande hos handledare för grundskolans senare år.”80 Hos många av de tillfrågande 

lärarna finns en uppfattning om att läsning skiljer sig från övrig undervisning och inte är lika 

krävande. Detta kopplas också till att lärarna vill ge positiva erfarenheter kopplat till läsning 

till eleverna.81  

Nästa motiv som tas upp i undersökningen är kulturarv. Många av lärarna i Ulfgards 

studie menar att skönlitteraturen är en del av kulturarvet och utrycker även att det därför är en 

självklarhet att eleverna ska ta del av dessa. Det Ulfgard framhåller är att lärarna i många fall 

inte nämner vilken skönlitteratur de syftar på, om den avser världslitteraturen eller 

västvärldens, samt om den är nationell. Lärarna har inte heller angett om litteraturen gäller 

barn- och ungdomslitteratur eller litteratur riktad mot vuxna, samt om detta även gäller 

populärkultur. Slutligen om kulturarv påpekar Ulfgard även att lärarna inte uppgett om de 

räknar film och drama som en del av detta kulturarv.82  

För motivet personlig utveckling är detta mer frekvent hos lärare i gymnasieskolan i 

Ulfgards undersökning och nästen helt frånvarande bland lärare för yngre åldrar. Genom 

 

76 Ulfgard 2015, s. 74.  
77 Ulfgard 2015, s. 75.  
78 Ulfgard 2015, s. 75.  
79 Ulfgard 2015, s. 75.  
80 Ulfgard 2015, s. 77.  
81 Ulfgard 2015, s. 77–78.  
82 Ulfgard 2015, s. 78–79. 
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gymnasielärarnas svar drar Ulfgard följande slutsats:” [h]är möter vi en uppfattning om att 

identifikation och fri tolkning utifrån egna erfarenheter per automatik är befrämjande för den 

personliga utvecklingen.”83 Ulfgard ser även en positiv påverkan av att läsa skönlitteratur och 

som en bidragande faktor i den personliga utvecklingen hos eleverna.84 Ett annat motiv till 

varför man ska läsa skönlitteratur i skolan är att det utvecklar fantasiförmågan. Detta motiv 

framförhålls av få lärare och då främst av grundskolelärare och bland de tillfrågade 

gymnasielärare uttryckte endast en person detta.85  

Det nästsista och sista motivet Ulfgard fann i sin undersökning är att läsning av 

skönlitteratur kan skapa inre bilder och ”viktigt”. Dessa förekommer bland lärarna i samtliga 

undervisningsåldrar, dock i en mindre utsträckning. Ulfgard menar att i samtliga 

ålderskategorier är skönlitteratur ”en angelägenhet att utveckla den inre världen och ge den 

visuell gestaltning.”86 Med motivet för vad som är ”viktigt” menas att det inte är en 

självklarhet att läsning är något eleverna gör i hemmet och på fritiden.87 Enligt dessa lärare är 

anledningar till att läsning av skönlitteratur är viktigt är för att det bland annat förbättrar 

språket hos eleverna.88  

Maria Ulfgard gör även i sin studie en forskningsöversikt av bilder av 

litteraturundervisningen i skolan. Ulfgard menar att gymnasielärare ofta ”ser 

litteraturläsningens syfte som en del av det litteraturhistoriska studiet och uttrycker tankar om 

kulturarv och bildning.”89 Litteraturforskaren påpekar även att det finns ”syften om 

kommunikationskompetens och språkutveckling” inom litteraturläsning men att dessa 

uttalanden inte framträder starkast bland lärare.90 

 

 

 

83 Ulfgard 2015, s. 79.  
84 Ulfgard 2015, s. 79.  
85 Ulfgard 2015, s. 81. 
86 Ulfgard 2015, s. 79.  
87 Ulfgard 2015, s. 82.  
88 Ulfgard 2015, s. 82.  
89 Ulfgard 2015, s. 129.  
90 Ulfgard 2015, s. 129.  
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3. GY 11: om syftet med skönlitteratur  
I detta kapitel kommer den första delen av undersökningen, litteraturundervisningen i de 

gymnasiala kurserna svenska 1, svenska 2 och svenska 3, att redovisas med fokus på 

skönlitteratur. I den svenska gymnasieskolan finns även fler kurser inom svenskämnet som 

inte kommer att behandlas här; dessa kurser är litteratur, retorik och skrivande. Anledningen 

till detta är att det är färre, än i de valda kurserna i denna undersökning, som väljer att läsa 

dessa kurser, samt att de två senare inte fokuserar på litteraturundervisningen. Ämnesplanen 

för ämnet svenska i GY 11 redogör först för kärnan i svenskämnet, vilka är språk och 

litteratur. Detta följs av ämnets syfte och sedan de kunskaper och förmågor ämnet genom 

dess undervisning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Slutligen redogör ämnesplanen 

för de respektive kurserna i svenska. Dessa är redogör först för det centrala innehållet i 

kursen, vad undervisningen ska behandla, och slutligen de kunskapskrav som eleverna ska 

testas mot. I kommentarmaterialet till gymnasieskolans ämne svenska sammanfattas de tre 

kurserna på följande sätt:  

I kursen svenska 1 fokuseras det allmänmänskliga i tid och rum. I kursen svenska 2 fokuseras 

litteratur i ett samhällsperspektiv. Kursen svenska 3 har ett mer litteraturvetenskapligt perspektiv 

som en del i en högskolekompetens.91  

3.1 Litteraturundervisningens motiv i GY 11  

I analysen av ämnet svenska har fyra motiv till att eleverna ska läsa skönlitteratur i 

undervisningen i ämnet svenska anträffats. Dessa kommer först att presenteras och sedan 

redogöras och analyseras. Skönlitteratur ska enligt svenskämnet läsas för:  

• språkutveckling  

• kunskap 

• personlig utveckling  

• nöje. 

 

91 Skolverket Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, Stockholm: Skolverket 2011b, 
tillgänglig på: 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymn
asieskolan_svenska.pdf (hämtad: 2020-05-25), s. 1. 
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Persson finner elva legitimeringar av skönlitteratur i de äldre styrdokumenten. I denna 

undersökning har fyra av de ovan valts att användas. Dessa fyra legitimeringar kan ses som 

övergripande men kommer nedan att beskrivas samt jämföras med Perssons, vars många 

punkter går in i varandra. Jag kommer fortsättningsvis att, med stöd i Perssons forskning i 

Varför läsa litteratur?, analysera och stödja dessa fyra motiv till läsning av skönlitteratur i 

svenskundervisningen utifrån GY 11.  

I svenskämnets syftesbeskrivning utrycker Skolverket att eleverna i undervisningen i 

ämnet svenska, förutom att utveckla förmågor att kommunicera i skrift och tal, även ska 

utveckla förmågor som att ”lästa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av 

texter.”92 Detta kopplas till elevernas språkutveckling inom läsning, då de genom 

undervisningen ska utveckla sina förmågor till läsning av olika typer av texter. Eleverna ska 

även i undervisningen i svenska utveckla ”förmåga att läsa”93 och arbeta med det lästa på 

olika sätt. Person fann även språkutveckling (hans tredje legitimering) som en av de motiv de 

tidigare läroplanerna legitimerar litteraturläsning.94  

Men elevernas ska även genom litteraturundervisningen i kursen svenska 2 få möjlighet att 

behandla begrepp inom litteraturvetenskap, vilket vi finner i följande citat kursens centrala 

innehåll: ”[s]könlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning.”95 Här finner vi att eleverna via undervisningen ska lära sig centrala begrepp 

inom litteraturvetenskap och även hur dessa används och i och med detta kan utveckling ske 

inom elevernas språk. Även i svenska 3 tas litteraturvetenskapliga begrepp upp och där 

undervisningen i kursen ska behandla ”[l]itteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.”96 I 

kunskapskraven för dessa kurser ser vi att eleverna ska, i kursen svenska 2 och för betyget E, 

”utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp”97 diskutera bland annat innehåll, stil 

och bärande tankar i det eleven läst.  

Eleven ska således kunna förstå och använda sig av begrepp som litteraturundervisningen 

behandlat. Följaktligen ser vi två typer av språkutveckling som eleverna genom 

undervisningen ska utveckla: språkutveckling inom läsning och språkutveckling inom 

språkkunskaper och att skriva. Men inom språkutveckling kommer även delar av Perssons 
 

92 Skolverket 2011a, s. 1. 
93 Skolverket 2011a, s. 2 
94 Persson 2007, s. 123.  
95 Skolverket 2011a, s. 6.   
96 Skolverket 2011a, s. 9.   
97 Skolverket 2011a, s. 6.  
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elfte punkt in där han menar att läsning av litteratur ”ger kunskaper om litteratur, 

litteraturhistoria och litterär termerlogi – och sådana kunskaper gör eleven till en bättre 

läsare.”98 Här kan vi framför allt se kopplingar till litterär termerlogi och således till elevernas 

språkanvändning och utveckling inom språket, vilket Persson ser som en av de viktiga 

byggstenarna till att även utvecklas inom läsning.  

I legitimeringen kunskap ryms många olika motiv till att eleverna ska läsa skönlitteratur i 

svenskundervisningen. I svenskämnets syftesbeskrivning finns det första motivet inom denna 

kategori; att eleverna ska ges möjlighet att genom undervisningen i svenska i skönlitteratur 

”se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum.”99 Genom litteraturen får 

eleverna kunskaper om person- och samhällsskildringar från olika tider och miljöer. Oavsett 

kurs i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att bland annat utveckla följande:  

• kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap 

samt förmåga att sätta dessa i ett sammanhang  

• kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur 

från olika tider, dels i film och andra medier.100 

Dessa kunskaper är, tillsammans med andra färdigheter, centrala i bland annat kurserna 

svenska 1, svenska 2 och svenska 3 och är två av tre som direkt kopplas till litteraturstudier. 

Eleverna ska utifrån dessa två ha kunskaper om både författare, skönlitterära verk samt dess 

historiska eller samhälleliga kontext. Dessutom visar denna kunskap, som eleverna genom 

skönlitteraturen ska utveckla, på att det inte bara är ur ett svenskt perspektiv utan att även 

internationella författare lyfts fram. Detta kan kopplas till både Perssons legitimering om att 

litteraturen stärker den kulturella identiteten101 men även att eleverna genom detta får 

förståelse och sympati för kulturell mångfald, vilket är en av de elva motiv Persson fann i 

tidigare läroplaner.102 Eleverna ska dessutom på en mer analytisk nivå analysera verken 

utifrån kunskaper om stil och berättarteknik, alltså hur verken är uppbyggda. I kursen svenska 

2 är litteraturhistoria ett centralt moment i kursen. En central del som undervisningen ska 

behandla är därför följande:  
 

98 Persson 2007, s. 137.  
99 Skolverket 2011a, s. 1. 
100 Skolverket 2011a, s. 2.  
101 Persson 2007, s. 126.  
102 Persson 2007, s. 127. 



 

 

23 

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, 

vilket även inkluderar film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk 

skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, 

dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den 

har påverkat samhället.103   

Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om olika typer av skönlitterära verk från 

olika litteraturhistoriska epoker, samt kunna urskilja sambanden mellan samhällsutveckling 

och litteraturen, samt kunskaper om de nordiska språken genom danska och norska verk. 

Detta gör att undervisningen och läsning av skönlitteratur sträcker sig utanför det litterära 

verket och inkluderar kunskaper om olika författare och historiska skeenden. Skönlitteraturen 

blir således ett verktyg till dessa ovanstående kunskaper. En av Perssons första 

legitimeringspunkter rör just kunskap, där han visar på tidigare läroplaners antydan att elever 

lär sig av skönlitteratur.104  

Angående motivet kunskap är att elevernas läsning av skönlitteratur ska ge eleverna olika 

kunskaper. Eleverna ska enligt GY 11 tillgodose sig kunskaper om:  

• sin egen och andras kultur  

• kulturell mångfald  

• litteratur (både enskilda verk och författarskap, men även hur dessa byggs upp) och 

litteraturvetenskapliga begrepp  

• litteraturhistoria. 

Även dessa motiv visar Persson på; bland annat genom kunskaper om sin egen kultur vilket 

Persson visar på att litteratur ”stärker den kulturella identiteten” samt ”ger förtrogenhet till 

kulturarvet”105 Genom litteraturen får eleverna kunskaper om olika kulturer, perspektiv på 

bland annat händelser och personer och historiska skeenden. Detta visar Persson också på 

genom följande legitimeringar där eleverna genom litteratur: ger kunskap om och därmed 

förståelse/sympati för kulturell mångfald”106 och ”ger kunskap om litteratur, litteraturhistoria 

 

103 Skolverket 2011a, s. 6.  
104 Persson 2007, s. 123.  
105 Persson 2007, s. 126.  
106 Persson 2007, s. 127.  
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[…].”107 Kunskaperna om kultur, kulturell mångfald, litteratur och litteraturhistoria ger 

möjlighet att i sig skapa goda demokratiska värderingar hos eleverna. 

Det tredje motivet GY 11 legitimerar litteraturläsningen är för den personliga utvecklingen. 

Följande citat är hämtat från ämnets svenskas syftesbeskrivning:  

att använda skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till 

självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Den ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv.108  

Skönlitteratur framställs, som i citatet ovan, oftast tillsammans med andra typer av texter, film 

och andra medier. Genom bland annat skönlitteratur ska undervisningen i svenska ge eleverna 

möjlighet att brädda sitt medvetande angående olika sätt att tolka omgivningen. Ett av dessa 

exempel är att eleverna genom undervisningen ska utveckla sin förmåga inom läsning och 

”arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer.”109  

En förmåga som eleverna ska få möjlighet att utveckla är ”att använda skönlitteratur och 

andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och förståelse av 

andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar.”110 

Fortsättningsvis ska detta ”utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nyare 

perspektiv.”111 Genom att läsa skönlitteratur ska eleverna utveckla nya tankesätt och se 

händelser och personer ur olika perspektiv och skönlitteraturen blir därför ett verktyg att 

utveckla dessa färdigheter. Även detta går att koppla till de ovannämnda legitimeringar 

Persson fann i tidigare läroplaner, men även till att läsning av litteratur bland annat 

”motverkar odemokratiska värderingar.”112 Detta går även in under kategorin kunskap som 

redogjorts för ovan.  

Denna syftesbeskrivning av läsning visas även bland annat i kunskapskraven för kursen 

svenska 1 där eleven för betyget E, förutom att återge någon iakttagelse i skönlitterära verk, 

även ”formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet”113 För att nå högre betygssteg 

sker en progression då eleven för betygsnivå C ska ha välgrundade tankar och för att nå 

 

107 Persson 2007, s. 137. 
108 Skolverket 2011a, s. 1.  
109 Skolverket 2011a, s. 2.  
110 Skolverket 2011a, s. 1.  
111 Skolverket 2011a, s. 1.  
112 Persson 2007, s. 133.  
113 Skolverket 2011a, s. 3. 
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ytterligare högre betygssteg krävs det tankar som är ”välgrundade och nyanserade” samt att 

eleven ”relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga 

förhållanden”114 Detta visar på den empatiska förmågan som eleven genom skönlitteraturen 

ska förmedla, vilket i slutändan bidrar till elevens personliga utveckling. En ytterligare 

legitimering från Perssons undersökning som går att koppla till elevernas personliga 

utveckling är att läsning av litteratur ”skapar empatiska, toleranta och demokratiska 

elever.”115 Vilket även kan kopplas till människans personliga utveckling. Dock flätas många 

av både Perssons och denna undersöknings legitimeringar av skönlitterär läsning samman och 

går in i varandra, vilket den personlig utveckling och kunskapsutvecklingen gör i några av 

dessa fall.  

I kommentarmaterialet till gymnasieskolans ämne svenska förklarar Skolverket följande 

till varför eleverna ska behandla allmänmänskliga förhållanden inom skönlitterär läsning är 

att det ”bidrar till en förståelse för att likheterna mellan människor är större än 

skillnaderna.”116 Här läggs fokus på elevernas förståelse för andra människor och sålunda till 

den förmågan att känna empati som människor besitter. Att eleverna ska i undervisningen 

möta skollitteratur, samt andra typer av texter, och ”få sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.”117 Även detta visar på hur eleverna 

arbetar med skönlitteratur för att utvecklas som personer.  

Den sista motivet som fanns i GY 11 är att eleverna ska läsa för nöje. Detta genom att 

undervisningen ”ska stimulera elevernas lust att tala, skriva, läsa och lyssna”118 

fortsättningsvis kopplar skolverket ihop det ovanstående citatet med att detta gynnar 

elevernas personliga utveckling, dock har jag valt att kategorisera detta som att eleverna ska 

känna lust att läsa och således läsa för nöjes skull. Men detta kan, som GY 11 även uttrycker, 

vara en källa till elevernas personliga utveckling. Även Persson visar i sin forskning på att 

läroplaner tidigare kopplat läsning av skönlitteratur till att eleverna ska uppleva 

skönlitteratur.119 Att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att läsa för nöjes skull 

 

114 Skolverket 2011a, s. 5.  
115 Persson 2007, s. 133. 
116 Skolverket, Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan, Stockholm: Skolverket 2011b, 
tillgänglig på: 
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymn
asieskolan_svenska.pdf (hämtad: 2020-05-25), s. 3.  
117 Skolverket 2011a, s. 1.  
118 Skolverket 2011a, s. 1.  
119 Persson 2007, s. 123.  
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alternativt upplevelse ses således av både GY 11 och tidigare läroplaner som Lpo 94 som en 

legitimering av läsning i ämnet svenska. Genom att få eleverna att se läsning som upplevelse 

kan man även se ytterligare en av Perssons legitimeringar av skönlitteratur i undervisningen, 

nämligen punkt åtta som visar på att läsning ”främjar goda läsvanor.”120  

Vi kan i ämnet svenska se att eleverna genom undervisningen i kurserna Svenska 1, 

Svenska 2 och Svenska 3 ska ges möjlighet att, genom läsning av skönlitteratur, fördjupa 

färdigheter inom språkutveckling där eleverna således utvecklas både inom läsning men 

tilldelas kunskaper om språk såsom litterära begrepp och att skriva. Eleverna ska även ges 

möjlighet att fördjupa sina kunskaper om olika skönlitterära verk, hur skönlitterär 

berättarteknik och reflektera utifrån historiskt och samhälleligt perspektiv. Dessutom går 

eleven från att läsa med personliga referensramar i kursen Svenska 1 till att analysera mer 

och mer med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och ges möjlighet till personlig 

utveckling. Det sker även en ökad och tydligare förklaring mellan författare, verket och den 

samhälleliga och historiska kontexten verket är skrivet i kursernas innehåll vad gäller 

litteratur och således även att synen på litteratur går från att vara något som kopplas till och 

utifrån eleven till en större kontext.   

 

120 Persson 2007, s. 128.  
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4. Resultat av intervjuerna  
I detta kapitel presenteras de fyra intervjuerna. Samtalen skedde via videosamtal och spelades 

in för att sedan transkriberas. För att upprätthålla anonymitet bland deltagande lärare så är 

deras namn fingerande. Lärarna i denna undersökning är Klara (handelsprogram), Astrid 

(samhällsvetenskapligt program), Sofie (yrkesförberedande program) och Anders 

(samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program). Frågorna som låg till grund för 

dessa intervjuer har baserats på undersökningens frågeställningar och berör bland annat vilka 

motiv som lärarna finner till att läsa skönlitteratur, hur de motiverar läsningen för eleverna, 

litteraturläsningen som enskild aktivitet eller hjälpmedel inom andra kunskapsområden samt 

hur lärarna förhåller sig till begreppen kanon, bildning och upplevelse i relation till 

skönlitterär läsning. Frågorna finns i sin helhet i Bilaga 1.  

4.1 Motiv till läsning av skönlitteratur i svenskundervisningen  

I denna analys har jag delvis utgått från de motiveringar Maria Ulfgard fann i sin 

undersökning bland lärare samt tolkat dessa utifrån mitt resultat. Jag har även kategoriserat de 

legitimeringar jag fann hos lärarna och kommer nedan att redogöra för dessa. De 

motiveringar till skönlitterär läsning jag fann hos de fyra deltagarna är:  

• personlig utveckling  

• språkutveckling, kunskap om språk och skrivförmåga 

• språkutveckling, som utveckling av läsförmåga  

• kunskap  

• nöje och upplevelse 

• att använda fantasi. 

De ord de motiverat läsning av skönlitteratur med har tolkats och sedan kategoriserats till 

dessa motiveringar. Dessa presenteras och definieras nedan och analyseras i ovanstående 

ordning detta med stöd av Ulfgards egen undersökning.  

4.1.1 Personlig utveckling  
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Den bredaste kategorin, som även nämndes flest gånger, var personlig utveckling. Genom att 

eleverna läser skönlitteratur menar de intervjuade lärarna att eleverna får ta del av olika 

personers skildringar. Astrid uttrycker att eleverna får: ”sätta sig in i andra personers tankar, 

känslor och livsöden.” I kategorin personlig utveckling rymmer motiveringar som att tolka, 

analysera och vidga sitt perspektiv och tänkande. Sofie menar att eleverna tränar på att vara 

mer analytiska och utvecklar sina perspektiv på olika ämnen. Att läsa, menar Sofie, bidrar till 

att eleverna utvecklar förmågor och redskap att kunna analysera och tolka, samt dra 

slutsatser. Avslutningsvis utvecklar Sofie med att hon vill ge eleverna redskap för analyser 

som landar i slutsatser hos eleverna. Hon beskriver sin undervisning med att de har mycket 

diskussioner i klassen om skönlitteraturen de läser och att hon vill att eleverna ska våga tro på 

sig själva, att det är ”ganska lätt att tänka att det finns ett rätt svar, i skolan får man på något 

sätt lära sig att det finns ett facit till allt.” Genom litteraturen lär sig eleverna, enligt Sofie, att 

våga lita på sina egna tolkningar, vilket utvecklar dem som människor. Hon nämner 

självförtroende ett antal gånger som motiv till läsningen och till elevernas utveckling inom 

ämnet svenska.  

Klara menar även att eleverna genom att ”läsa, förstå och tolka olika typer av texter för att 

sedan också kunna uttrycka sig själv” är en del av en demokrati. Att läsa och utveckla sitt 

tänkande blir således även en demokratisk rättighet och skyldighet. Personlig utveckling 

förklaras genom att eleverna genom att läsa olika skildringar får förståelse för hur människan 

fungerar och kan relatera och känna igen sig i situationer, samt bearbeta händelser. Slutligen 

kan den personliga utvecklingen beskrivas genom att eleverna genom läsning och 

bearbetning av skönlitteratur ”utvecklar sina egna tankar.”  

I Ulfgards undersökning var detta ett mer frekvent svar hos gymnasielärare i svenska än 

svensklärare för yngre åldrar. Fortsättningsvis menar Ulfgard att uppfattningen den 

personliga utvecklingen stöds av fria tolkningar och identifiering utifrån egna erfarenheter i 

det lästa, detta ser Ulfgard som en positiv utveckling hos läsarna.121  

4.1.2 Två typer av språkutveckling  

Ett av de tydligaste motiven till att läsa skönlitteratur hos dessa fyra svensklärare var att det 

gynnar elevernas språkutveckling. Ulfgard presenterade två inriktningar av språkutveckling: 

 

121 Ulfgard 2015, s. 79.  
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”kunskap om språket och skrivfärdigheter”122 och läsutveckling. Båda kategorierna återges 

även i denna undersökning även om språkets uppbyggnad och skrivfärdigheter är motivet 

som nämns flest gånger av dessa kategorier inom läsutveckling. Anders var tydligast med 

detta då han under sina år som lärare upplevt att eleverna läser mindre självmant och att deras 

språk försämrats. Han menar att tack vare att eleverna får läsa mycket i hans 

svenskundervisning undviks det ”språkliga förfall” han upplevt bland tidigare elever och 

kopplar således läsning till språkutveckling. Bengt-Göran Martinssons beskrivning av 

litteraturläsning som en ”kulturell överförd praktik” kan urskiljas i ovanstående 

beskrivning.123 Anders svar går att tolka som att tidigare elever gått miste om denna 

överförbara praktik, då Anders upplevt en försämring av tidigares elevernas språkbruk. Vilket 

kan kopplas till Martinssons beskrivning.  

I Ulfgards undersökning finner hon att det finns en antydan till att skönlitterär läsning ger 

gratis språkträning,124 vilket man kan se spår av i Anders beskrivning av sin 

undervisningssituation. Flera av lärarna nämner att ordförråd och kunskaper om ords 

betydelse utvecklas hos eleverna vid läsning. Inom skrivandet nämns meningsuppbyggnad, 

styckesindelning och att bli bättre på att skriva. Vidare inom språkutveckling finner vi 

utveckling inom aktiviteten läsning. Sofie menar ett hennes elever på olika yrkesprogram ofta 

måste öva på lässtrategier, det vill säga lära sig att hitta metoder och strategier på hur de ska 

angripa olika typer av texter. I följande citat finns Sofies beskrivning av ett av 

litteraturundervisningens syfte i hennes undervisning:  

Mycket handlar om, i alla fall för mina elever, att både kunna få metoder för att läsa texter på olika 

sätt. För många, inte alla, men många av mina elever är väldigt praktiska men inte så teoretiska 

och är ganska ovana läsare, vilket gör att de angriper alla texter likadant.   

Här är litteraturdidaktiken och dess lässtrategier betydande för de oerfarna läsarna. Boglind 

och Nordenstam menar även de att elever som är oerfarna läsare angriper texter på liknande 

sätt.125 Några exempel på strategier som tidigare nämnts av Boglind och Nordenstam är just 

 

122 Ulfgard 2015, s. 71.  
123 Martinsson 2018, s. 47.  
124 Ulfgard 2015, s. 71.  
125 Boglind & Nordenstam 2016, s. 185.  
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att exempelvis ställa frågor till texten och jämföra med andra texter.126 Detta menade Sofie 

att de gjorde ofta i helklass vid litteratursamtal.  

Även Klara påpekar att många av hennes elever ”har väldigt svårt med sitt skrivande och 

med språk, så det är en väldigt stor anledning till att läsa” och säger sedan att om ”man är en 

god läsare så blir man oftast en god skribent.” Även dessa uppfattningar finner vi i Ulfgards 

undersökning; att eleverna genom läsningen förbättrar kunskaper om bland annat 

grammatik, skrivande och ordförråd.127 

Astrid återger hur hon skulle motivera skönlitteratur direkt till elever och menar att ”vi 

måste kunna läsa! Man blir bara bra på det man tränar!” vilket kan kopplas till ett av 

Martinssons synsätt att utveckling inom litteraturläsning sker genom träning.128 Träningen 

kan vara läshastighet till att eleven ska koppla ett skönlitterärt verk till en samhällskontext. 

4.1.3 Kunskap 

Ytterligare ett motiv de intervjuade lärarna finner till att läsa skönlitteratur i 

svenskundervisningen är för att eleverna ska tillägna sig kunskap. Inom kategorin 

kunskap har följande motiv och förklaringar inkluderats: lärorikt om andra tider och 

miljöer, allmänbildning förstå referenser, referensramar samt förståelse. Delvis menar 

lärarna att läsning av skönlitteratur ger eleverna insikter och kunskaper om hur 

människor levde i andra tider men även i andra miljöer än de själva gör. Bland 

informanterna i Ulfgards undersökning kopplade många gymnasielärare litteraturen till 

litteraturhistoria samt till kunskaper och färdigheter att koppla det lästa till 

samhällsutvecklingar.129 Följande visar ett exempel på detta då Klara diskuterar de 

litteraturhistoriska inslagen som är centrala i kursen Svenska 2 och tycker att det 

handlar om ”allmänbildning att läsa äldre litteratur men också att se hur saker kommer 

igen.” Hon fortsätter det sistnämna med att det blir intressant för eleverna att se att 

exempelvis namn från den antika litteraturen kommer igen i dagens tv-serier som 

eleverna konsumerar på fritiden. Sofie kopplar litteraturundervisningen till kunskap 

genom allmänbildning och fortsättningsvis, som ett övergripande mål, att eleverna 

genom detta ska känna sam- och tillhörighet med resterande delar av samhället. Även i 

 

126 Boglind & Nordenstam 2016, s. 186 
127 Ulfgard 2015, s. 71–72.  
128 Martinsson 2018, s. 47.  
129 Ulfgard 2015, s. 75.  
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Ulfgards undersökning finner vi kunskaper kopplade till bland annat kulturarv, vilket 

kan relateras till allmänbildningen dessa lärare talade om i denna undersökning. Ulfgard 

har i sin forskning kategoriserat kulturarv som en egen kategori, men i denna 

undersökning finner vi kulturarvet inom kategorin kunskap. Anledningen till detta är att 

begreppet inte framkom frekvent bland informanterna. Ulfgard påpekade i sin 

undersökning att lärarna i många fall inte nämner om skönlitteraturen avser 

världslitteraturen eller västvärldens.130 Sofie uttrycker i intervjun att hon gärna 

inkluderat fler författare från andra länder och delar av världen än västvärlden, men att 

detta är svårt då hon upplever en bristande kunskap hos svensklärare, även hos henne 

själv.  

4.1.4 Nöje och upplevelse  

Alla de tillfrågande lärarna ger antydan om ett starkt eller någorlunda starkt intresse för 

läsning av litteratur hos sig själva. Två av lärarna besvarar frågan om vilka motiv till 

skönlitterär läsning de finner med att först påpeka att det är för nöjes skull. De beskriver 

läsning som kul, roligt samt spännande och Astrid säger följande på frågan om varför 

eleverna ska läsa skönlitteratur: ”För att det är det roligaste som finns! tycker jag. Eftersom 

jag tycker det försöker jag smitta av mig.” Även Klara beskriver skönlitteratur som att ”det är 

fantastiskt.” Läraren som litteraturläsare är även en viktig del inom litteraturdidaktiken, att 

läraren har ”ett medvetet förhållningssätt till litteratur och litteraturläsning.”131 Följaktligen 

handlar det om att skapa goda förebilder inom läsning. Även bland Ulfgards informanter 

finner vi nöje och förströelse samt läsupplevelse. Bland de lärare Ulfgard intervjuade fanns 

en uppfattning att eleverna skiljde den skönlitterära läsningen från övrig undervisning och 

således att den uppfattades som nöje. Även hon kopplar att lärarna vill överföra denna glädje 

till läsning till eleverna, vilket också är fallet i denna undersökning.132  

4.1.5 Använda fantasin 

Med kategorin använda fantasin frångår denna definition Ulfgards undersökning där läsning 

utvecklar elevers förmåga att fantisera. I denna undersökning står användandet av fantasi i 

 

130 Ulfgard 2015, s. 79. 
131 Boglind & Nordenstam 2016, s. 186. 
132 Ulfgard 2015, s. 77–78.  
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fokus. Astrid menar att eleverna genom litteraturundervisningen i svenska får frångå de 

annars vetenskapligt och akademiskt knutna undervisningen som eleverna genomför på 

gymnasiet, vad Astrid beskriver som mer ”torra och uppstyltade”. Denna kategori är snarlik 

med nöje och upplevelse men kopplar aktiviteten läsning i kontrast med skolans mer tyngre 

analytiska uppgifter. Samtidigt som Ulfgard i sin undersökning diskuterar att läsning bidrar 

till elevernas utveckling av fantasiförmågan.133  

4.2 Skönlitteraturens eventuella egenvärde  

I följande avsnitt kommer resultat angående lärarnas inställning till huruvida skönlitteraturen 

har ett egenvärde eller om den ses som ett hjälpmedel inom andra discipliner, kunskaper eller 

förmågor, att redogöras och diskuteras. Genom tidigare motiv, som redovisats i avsnittet 

ovan, kan vi se svensklärarnas uppfattningar om syftet med litteraturen. Tre av de fyra lärarna 

menar att skönlitteratur både har ett egenvärde men även att skönlitteratur kan ses som ett 

hjälpmedel inom andra discipliner. Anledningar till det första kan i deras svar skildras genom 

att läsning som självständig sysselsättning enligt Astrid, Klara och Sofie är avkopplande och 

ses som nöje, vilket även lärarna i Ulfgards undersökning uttryckte.134 Lärarna i denna 

undersökning lägger stor vikt vid dessa egenskaper som läsning har. Astrid menar att den 

skönlitterära läsningen både har ett egenvärde och samtidigt kan ses som ett hjälpmedel inom 

andra kunskapsområden. Läsning av skönlitteratur har enligt Astrid ett egenvärde för att hon 

”tror att det är lärorikt, det är terapi, mindfulness, det är allt möjligt!” och menar att 

litteraturen ”tillför något i livet.” Astrid menar även att ”livet blir lite roligare, lite bättre med 

böcker!” Samtidigt påpekar Astrid att man ”utvecklar sitt språk och sitt tänkande mycket 

genom att läsa” och att läsning av skönlitteratur utvecklar dessa kunskaper och färdigheter 

hos människan. Klara menar att hennes personliga erfarenhet och relation till böcker gör att 

hon ser ett egenvärde i läsning som nöje och för att koppla av. Även Sofie säger att hon läser 

på fritiden och att läsningen är för nöjes skull och att litteraturen har ett egenvärde då man 

genom läsning av skönlitteratur bland annat kan förstå sig själv och sin omvärld.  

Dock finner vi flera motiv till att skönlitterär läsning är mer än bara nöje och avkoppling. 

Att människan bör läsa för att förbättras inom andra discipliner är något alla de intervjuade 

 

133 Ulfgard 2015, s. 81.  
134 Ulfgard 2015, s. 77. 
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svensklärarna pekar på. Nedan följer lärarnas förklaringar till varför läsning av skönlitteratur 

hjälper oss att förbättras inom andra områden än litteratur:  

• språkutvecklande 

• utvecklar vårt tänkande  

• större förståelse för samhället  

• personlig utveckling  

• redskap inom andra ämnen 

• bearbeta erfarenheter och händelser i sitt eget liv. 

Klara menar att läsningen, förutom att läsning kan ske endast för nöjes skull, även är ett bra 

redskap för språkutveckling inom skrivning. Hon kopplar läsningen till ett mer akademiskt 

skrivande och att dessa färdigheter gynnas av läsning. Även Astrid menar att man ”utvecklar 

sitt språk och sitt tänkande mycket genom att läsa.” Hon talar också om att de elever som 

”fått sagor lästa högt för sig och sedan läst mycket i tidigare år har lättare för sig i skolan och 

det behöver inte vara att de är bättre på att läsa och skriva utan kan även vara att tänka.”  

Sofie påpekar vikten av att läsning är ett redskap inom fler ämnen än svenska som 

eleverna studerar under sin gymnasieutbildning. Litteraturen och språket ses som ett viktigt 

hjälpmedel, speciellt för hennes elevers första gymnasieår då skolan under dessa arbetar med 

undervisningsmetoden case.135 Inom denna undervisningsmetod finner vi litteraturdidaktiska 

förhållningssätt, bland annat då eleverna utveckla både litterär kompetens och lässtrategier 

vid olika ämnesövergripande arbeten. För hennes elever, som läser på olika yrkesprogram, är 

kommunikation med hjälp av deras framtida yrkesspråk av stor vikt. Boglind och 

Nordenstam redogör även för läraren som litteraturläsare och menar att det är betydande att 

lärare och andra vuxna visar sitt intresse för litteratur och att litteraturen är intresseväckande. 

De fortsätter sitt resonemang med att ”[l]itteraturen i sig bör komma i första hand och inte 

 

135 Lunds universitet förklarar case-undervisning på följande sätt: ”Grundtanken är att studenterna ska förbereda 
sig individuellt och sedan arbeta i team, ofta fyra eller fem i varje grupp, och likt verkligheten som väntar i 
framtida yrkeslivet ta sig an komplexa, autentiska problem där det finns flera möjliga lösningar.” På denna skola 
arbetar eleverna med ämnesövergripande projekt och ska lösa olika typer av uppgifter och problem med hjälp av 
dessa.  
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som ett komplement till andra moment i svenskan.”136 Här visas lärarens intresse för 

litteraturen som en viktig beståndsdel i undervisningen. Sofie talar om att alla förstaårselever 

i deras skola har lässtund på morgonen med olika lärare, vilket gör att eleverna för fler 

läsförebilder än endast svenskläraren, vilket hon hoppas ska gynna elevernas läsaktiviteter.  

Anders uppger att han ser litteraturen som en del av allmänbildningen och delger ingen 

information huruvida skönlitteratur står på egna ben eller om han ser det som ett hjälpmedel. 

Anders menar att litteraturen är en del av allmänbildningen och ser detta således mer som en 

kulturell och samhällelig funktion. Han hävdar dock att läsningen i sig har ett syfte då han 

funderat om det är en aktivitet han vill ägna sig åt och kommit fram till att det ändå tillför 

något i vardagen och livet. Här kopplas läsningen starkt till de motiv angående kunskap som 

både Persson och Ulfgard talar om i sina undersökningar.  

4.3 Svensklärares uppfattning om elevernas attityder till skönlitterär läsning 

Kommunikationen mellan lärare och elever pågår fortlöpande och på olika sätt. Genom 

undervisningen kan lärare tolka och tyda elevers signaler och attityder till olika typer av 

moment och i detta avsnitt kommer de intervjuade lärarnas uppfattningar om elevernas 

attityder till läsning av skönlitteratur att redovisas. Som tidigare nämnts finns annan 

forskning och undersökning på hur eleverna uppfattar skönlitteratur, denna studie fokuserar 

enbart på lärares perspektiv.  

”Det är inte så att alla läser jättedåligt nuförtiden, det är inte så! Utan det är en hel del som 

läser mycket och läser bra. Men de pratar inte vitt och brett om det…”, menar Astrid och 

kopplar samtalet till att unga läser färre böcker idag. Astrid fortsätter med att poängtera att de 

elever som talar om läsning är de som har en mer negativ syn till läsning av skönlitteratur och 

att det är mer ”stånk och stön” kring läsningen. Hon upplever att när eleverna får välja böcker 

själva är de mer positivt inställda till moment inom litteratur. Som lärare väljer hon därför 

verk som passar in i undervisningens syfte och med de kunskapskrav hon ska testa eleverna 

på samt böcker hon tror passar eleverna och deras intressen. Utifrån dessa får eleverna sedan 

välja en bok av de hon valt ut. Enligt Boglind och Nordenstams litteraturdidaktiska teorier 

och metoder är perspektiv på val av bok ett viktigt didaktiskt val i undervisningen.137 Många 

av lärarna som intervjuats i denna studie upplever att eleverna hellre hade valt att se på 

 

136 Boglind & Nordenstam 2016, s. 187.  
137 Boglind & Nordenstam 2016, s. 187.  
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filmen, om en sådan har producerats, snarare än att läsa boken. Detta signalerar att de ofta 

fokuserar på innehållet och berättelsen snarare än läsupplevelsen och de förmågor 

läsaktiviteten för med sig. Detta kan tyda på en brist i elevernas lässtrategier som diskuteras 

inom litteraturdidaktiken, att de inte har strategierna som krävs för att angripa en skönlitterär 

text.138  

Alla lärare upplever självfallet att elevernas inställning och attityder till läsning är väldigt 

individuella. De poängterar att vissa elever läser mycket medan andra inte alls. Klara menar 

att hon upplever att många av hennes elever ”tycker att läsning är jobbigt” och att de inte har 

motivation till att läsa en hel bok då detta är en aktivitet som tar längre tid än om man 

exempelvis skulle se på film. Det senare har även Sofie uppfattat hos sina elever och kopplar 

detta till att de inte är vana läsare och att läsning således är en aktivitet man bör träna på. 

Återigen en koppling till litteraturdidaktikens lässtrategier. Sofie märker även tendenser att 

elever för att undkomma detta hoppar över delar av berättelser i läsundervisningen. Sofie har 

i sin undervisning tagit didaktiska val och valt att använda sig av kortare skönlitterära texter 

för att eleverna ska känna att de blir klara med dessa och således känna en stolthet, snarare än 

att det blir ett misslyckande kring den skönlitterära läsningen. Här är ytterligare ett didaktiskt 

val i lärarens perspektiv på val av bok. Anders uppfattar att hans elever känner en stolthet i de 

böcker de läser och att de läser för att de snabbt anammat ett bildningsideal.  

Således ser dessa lärare att intresset och attityder till läsning av skönlitteratur är 

individuellt bland eleverna. De upplever att det finns elever som gillar att läsa men att det är 

de elever som inte gillar att läsa som hörs mest.  

 

138 Boglind & Nordenstam 2016, s. 185.  



 

 

36 

Diskussion och avslutning  
Denna undersökning har haft för avsikt att studera motiv till läsning av skönlitteratur i den 

nuvarande läroplanen för gymnasieskolan, GY 11, och hos fyra verksamma lärare. Syftet 

med undersökningen har varit att belysa synen på skönlitteratur i gymnasieskolans 

svenskämne och lärares motiv till läsning av skönlitteratur samt lärares uppfattningar om 

elevers motiv och attityder till skönlitterär läsning. Detta har anknutits till Magnus Perssons 

studie om legitimeringar av litteratur i äldre styrdokument samt Maria Ulfgards 

undersökningar om motiv till litteratur hos bland annat svensklärare. Frågeställningen som 

besvarats är följande: Hur motiveras läsning av skönlitteratur i GY 11? och vad anser 

verksamma gymnasielärare i svenska att läsning av skönlitteratur har för syfte i 

undervisningen i svenska? Undersökningens tyngdpunkt har legat på den didaktiska frågan 

varför eleverna ska läsa skönlitteratur i svenskundervisningen.  

Studiens resultat visar att det i GY 11 finns fyra övergripande motiv till att läsa 

skönlitteratur i undervisningen i ämnet svenska. Dessa motiv är språkutveckling, kunskap, 

personlig utveckling och nöje. Genom skönlitteratur visas dessa motiv i läroplanen genom att 

eleverna ska utvecklas inom språk både för läsutveckling men även för att få kunskaper om 

språk, såsom ordförståelse och skrivförmåga. Detta är även motiv som de intervjuade lärarna 

påpekar. Ett exempel på detta var Anders som menar att han under sin tid som lärare upplevt 

att elevernas skrivförmåga försämrats när de läst mindre men förbättrats när han infört mer 

obligatorisk läsning av skönlitteratur i undervisningen. Inom motivet språkutveckling och 

speciellt läsutveckling finns även en stark koppling till litteraturdidaktikens lässtrategier. 

Detta då två av lärarna menade på att deras elever behöver träna och utveckla dessa förmågor, 

vilket även utvecklar elevernas litterära kompetens. Detta har genom intervjuerna 

exemplifieras genom högläsning och diskussioner om det lästa i klassrummet. Lärarna 

överför genom dessa didaktiska handlingar erfarenheter som erfarna läsare till de mer 

oerfarna läsarna, eleverna. I mångt och mycket handlar detta även om receptionsforskning, 

alltså mötet mellan läsare och text vilket synliggörs i undervisningen.  

Kunskap är den motivering till läsning av skönlitteratur som motiveras av både GY 11 och 

informanterna i denna undersökning. Definitionen av kunskap är i denna studie bred och 

innefattar i GY 11 kunskap om verk och författare, litteraturhistoria och dess samhälleliga 

kontext, skönlitteraturs uppbyggnad samt om olika kulturer och kulturell mångfald. Dessa 

legitimeringar fann Magnus Persson även i tidigare läroplaner. Även lärarna visade på att 
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kunskap var ett viktigt motiv till läsning av skönlitteratur och kopplade mycket av detta till 

allmänbildning och att eleverna skulle kunna relatera till verk och känna tillhörighet i 

samhället. Kunskapen handlade hos lärarna mycket om att eleverna ska införskaffa kunskaper 

om andra tider och miljöer, vilket även GY 11 uttrycker att eleverna ska kunna.  

Det tredje motivet som GY 11 motiverar läsning av skönlitteratur med är för att det gynnar 

elevernas personliga utveckling. Det handlar om att reflektera över det lästa och använda 

skönlitteraturen som källa till självinsikt, få förståelse för andra, formulera egna tankar och 

utveckla nya perspektiv. Hos lärarna handlar den personliga utvecklingen mycket om att 

kunna sätta sig in i andra människors tankar, känslor och livsöden samt förbättra sitt 

analytiska tänkande kring att bland annat se händelser och personer ur olika perspektiv. Här 

finns det stora litteraturdidaktiska utmaningar att som lärare välja rätt bok för elevgruppen.  

Den sista motiveringen som både GY 11 och de intervjuade lärarna har gemensamt är att läsa 

för nöjes skull. Undervisningen ska enligt GY 11 ge eleverna lust att läsa. Samtidigt menar 

svensklärarna i denna undersökning att de läser för att det är ”roligt”, ”spännande” och 

”tillför något i livet” samt att de försöker smitta av sig detta till eleverna. Vilket kan kopplas 

till det didaktiska perspektivet om läraren som litteraturläsare, vilket Sofie exemplifierade 

med att alla lärare på skolan läser skönlitteratur på elevernas lässtunder.  

Den motivering som fanns hos lärare men som saknas i GY 11 var att ett motiv till att läsa 

skönlitteratur i skolan är för att eleverna får använda fantasi. Detta i kontrast med den annars 

vetenskapliga grunden som undervisningen ska vila på. Detta diskuteras även i Ulfgards 

forskning men där hennes informanter menat att eleverna utvecklar fantasiförmågan medan 

läraren i denna undersökning påpekade användandet av fantasin. Det som är närmast detta 

motiv är troligtvis personlig utveckling där eleverna genom undervisningen får möjlighet att 

utveckla förmåga att exempelvis tänka mer nyanserat eller få nya perspektiv på en händelse.  

Ur ett litteraturdidaktiskt perspektiv var det tydligt att lärarna i undersökningen med att 

utveckla elevernas lässtrategier, gör medvetna val av böcker till undervisningen och skapar 

goda läsförebilder genom att framställa läraren som litteraturläsare. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att motiven till läsning kan vara många. Alla lärarna 

hävdade att skönlitteraturen både har ett egenvärde i sig själv men tillför kunskaper och 

förmågor och utvecklar läsaren. Genom att läsa skönlitteratur kan läsaren förbättra språket, 

både inom läsutveckling men även sina kunskaper om språk. Läsaren kan även genom 

skönlitteraturen införskaffa sig nya kunskaper om allmänmänskliga förhållanden och således 
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lära sig om hur det är att vara människa. En person som läser skönlitteratur kan genom att ta 

del av olika berättelser och diskutera det lästa utvecklas personligt. Detta genom att tänka i 

flera perspektiv eller kunna utveckla empatiska förmågor och relatera i det lästa. Något som 

lärarna lyfte i denna undersökning var att läsning är något som är roligt och är en aktivitet 

som underhåller. Lärarna i denna studie menar att eleverna har olika attityder till skönlitterär 

läsning, att det finns elever som gillar att läsa och läser mycket. Samtidigt som lärarna 

upplever att det även finns elever som menar att de aldrig läst en bok. Genom 

litteraturdidaktikens perspektiv på läraren som litteraturläsare är det således viktigt att lärare 

är goda läsförebilder och utmanar samt stimulerar elever till läsning, både för nöjets skull 

men även för ovanstående motiv till läsning av skönlitteratur.  

Vidare forskning kan behandla om och i så fall hur olikheter urskiljs bland olika 

elevgrupper vid olika gymnasieprogram. Alternativt en undersökning om lärares olika 

didaktiska val beroende på undervisningsgrupp. Det sistnämnda har antytts bland lärarna i 

denna studie men inte behandlats på grund av de valda frågeställningarna.  
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Bilaga 1 
Följande bilagor redovisar för de frågor intervjuerna har utgått ifrån. 

Intervjufrågor  

1) Vilka motiv finner du till att eleverna ska läsa skönlitteratur i undervisningen i 

svenska? Varför? 

2) Hur motiverar du läsning av skönlitteratur för en klass om elever frågar varför de ska 

läsa?  

3) Hur många hela verk och hur många utdrag får eleverna läsa i de olika kurserna i 

svenska? Hur förhåller de sig till varandra?  

a. Skulle du kunna tänka dig att låta eleverna läsa ett helt verk inom exempelvis 

momentet litteraturhistoria? Varför/varför inte?  

4) Har litteraturläsningen ett egenvärde eller ses den som ett hjälpmedel inom andra 

kunskapsområden inom undervisningen i skolan?  

5) Vad vill du erbjuda dina elever då de läser skönlitteratur: upplevelser läsning kan ge 

eller förbättra litterär analysförmåga?  

6) Hur uppfattar du som lärare elevernas attityder till läsning? Vad fungerar bra i 

undervisningen inom skönlitteratur? Vad fungerar mindre bra i undervisningen inom 

skönlitteratur?  

7) Hur upplever du som lärare att eleverna motiverar läsning av skönlitteratur?  

8) Hur gör du för att locka eleverna till läsning?  

9) Hur förhåller du dig till kanon, bildning och upplevelse?  

10) Handlar litteraturläsningen i undervisningen i svenska om att ge eleverna en livslång 

kärlek till böcker eller är det för att det står i kursplanen? 

11) Har du något specifikt verk som fungerar som igångsättning till litteraturläsning? Om 

ja, varför är det bra? (är det för att den är lättläst, spännande, tacksam att analysera?) 
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12) Hur förhåller du dig mellan svenskämnets syftesbeskrivning och svenskkursernas 

centrala innehåll och betygsformuleringar?  

 

 

  

 

 


