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Abstract: The study examines how teachers motivate pupils to read literature and how teachers utilize 

fiction literature and the narrative of other media to motivate pupils. The study’s method is qualitative 

interviews of four teachers and the result is formed by a thematic analysis and grounded theory. To motivate 

pupils to read literature, the result shows that all the respondents conducts a democratic education where 

the pupils in some way have influence on their education. Despite what is mentioned above, the 

respondents’ methods and strategies differ. The foremost providential implications are to schedule reading, 

highlight its benefits and cooperate with the school library. All the respondents utilize fiction literature and 

the narrative of other media to motivate pupils in some way, inter alia by digital technology on the basis of 

the new curriculums. Two respondents are more conservative, and the others are more innovative in terms 

of using the technology to make stops in the text and process the reading in an aesthetic and efferent 

approach. 
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1 Inledning 

När jag för drygt tio år sedan tog studenten, hade jag läst två(!) skönlitterära böcker i 

gymnasieskolan. Trots detta fick jag goda betyg i de dåvarande tre svenskkurserna 

Svenska 1–3. I dag frågar jag mig själv varför jag inte läste mer, men jag kan inte erinra 

mig om att jag fick något svar på frågan: Varför ska jag läsa litteratur? Med hjälp av 

internet lyckades jag uppenbarligen samla och sovra tillräckligt bra material för att klara 

mig igenom alla de bokreflektioner, boksamtal och dylikt i de tre kurserna genom att 

endast läsa två skönlitterära böcker. 

 

Hösten 2018 hade jag min verksamhetsförlagda universitetsutbildning vid en 

gymnasieskola i Västerbotten. När delar av skolans elever ombads att läsa skönlitteratur, 

kom mina egna minnen upp till ytan. Eleverna tycktes – liksom mitt förflutna jag – sakna 

motiveringar till att läsa skönlitteratur och i stället använde de internet och andra medier 

som metod för att klara de uppgifter och kunskapskrav som kopplades till 

skönlitteraturen. Varför är det så? 

 

Enligt Skolverket (2018a) är ena hälften av svenskämnets kärna litteratur. Genom 

skönlitteratur och andra texter och medier får människan kunskaper om omvärlden, dess 

medmänniskor och sig själv. I dag tycks vårt samhälle befinna sig mitt i en starkt 

digitaliserande utveckling. Skolan verkar vilja följa med i utvecklingen, vilket 

Skolverkets reviderade styrdokument visar: Det är svenskämnets syfte att undervisningen 

ska ge eleverna ”förutsättningar att utveckla sin förmåga att orientera sig, läsa, sovra och 

kommunicera i en vidgad textvärld med interaktiva och föränderliga texter” (Skolverket, 

2018a). Vidare visar undersökningar att unga vuxnas skärmvanor i den digitaliserade 

världen ökar explosionsartat (Litteraturutredningen, SOU, 2012:65, 67–68) samtidigt 

som bokläsningen bland yngre minskar (Litteraturutredningen, SOU, 2012:65, 45). 

 

Ann Steiner förklarar i Nordicoms utgåva Medie-Sverige 2014 att den traditionella boken 

är inne i en förändring eftersom den i allt högre utsträckning får mer konkurrens med 

andra medier. Vissa experter med traditionella bildningsideal oroar sig för att människor 

ska få försämrad läsförmåga och att kvalitetslitteratur ska försvinna och andra experter 

tror att den kommande digitala bokmarknaden ska revolutionera läsningen till det bättre 

(Steiner, 2014:75). Samtidigt som vi går mot en mer digitaliserad värld visar å ena sidan 

PISA-undersökningar att läsförmågan har försämrats över tid i samtliga grupper som 

mäts. En möjlig förklaring till de försämrade resultaten är ökandet av internetanvändning 

(Litteraturutredningen, SOU, 2012:65, 58). Lars Höglund (2012:81) menar i Bokläsning 

i skiftet mellan traditionella och digitala miljöer, att det finns ett orosmoln angående 

läsningens utveckling, att yngre personer och dess ändrade medievanor ger mindre 

utrymme för läsning. Å andra sidan kan resultatet av Litteraturutredningen (SOU, 

2012:65) ifrågasättas. Örjan Torell (2002:14–15) menar i sin bok Hur gör man en 

litteraturläsare?: om skolans litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland, att 

PISA-undersökningarna bygger på en kvantitativ metod. Enligt honom läser eleverna en 
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text och svarar sedan på flervalsfrågor med givna svar, vilket endast mäter läsningen på 

ett informativt och endimensionellt sätt. Undersökningsmetoden kan även ge upphov till 

ett skevt utfall, eftersom de svar som bygger på en djupare läsning riskerar att vara fel 

svarsalternativ. 

 

Försämrad läsförståelse eller skeva PISA-resultat? Hur som helst ökar unga vuxnas 

skärmtid och tiden för bokläsning minskar (Litteraturutredningen, SOU, 2012:65, 45, 67–

68). Det är allmänt känt att samhället i dag ställer högre krav på vår digitala kompetens, 

och då kan man fråga sig om läsförståelse och litteraturläsning ska ske på dess bekostnad? 

I periferin kan det dock tyckas finnas hopp. I Litteraturen på undantag? har Torsten 

Pettersson m.fl. (2015:279) en positiv inställning till dilemmat och menar att en lösning 

till ovanstående problem kan vara att låta litteraturen samverka med den moderna 

tekniken. Författarna är tämligen säkra på sin sak, att vårt behov av fiktionsförståelse är 

essentiellt för vår kognitiva utveckling. Olle Nordberg (2015:204–205) menar i Endast 

avkoppling från uppkoppling? att lärare faktiskt kan hjälpa elever att se litteraturläsning 

på ett djupare plan genom att aktivt problematisera tolkningarna och intrycken. Detta kan 

nås på flera olika sätt, till exempel genom ett samspel med den digitala världen och 

elevernas intryck. Sylvi Penne (2013:42–43) anser i Skjønnlitteraturen i skolen i et 

literacy-perspektiv, att modersmålsämnena helt enkelt behöver nya och mer didaktiska 

överväganden och motiveringar för att undervisa om litteratur i skolan. 

 

Med utgångspunkt från ovanstående kommer denna studie undersöka hur lärare motiverar 

litteraturläsning för sina elever. Kanske kan resultatet användas av lärare eller 

lärarkandidater för att få större inblick i problematiken: att unga vuxnas skärmtid ökar 

samtidigt som tiden för bokläsning minskar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare motiverar litteraturläsning för sina 

elever, med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Hur motiverar lärare elever till att läsa skönlitteratur? 

2. Hur nyttjar lärare skönlitteratur och berättande i andra medier som film, 

datorspel och liknande för att motivera elever? 
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2 Begrepp 

Nedan beskrivs centrala begrepp som är väsentliga för studien. 

2.1 Fiktionslitteratur 

Ordet litteraturläsning kan tyckas vara ett brett och tvetydigt begrepp som bland annat 

kan innefatta skönlitteratur, faktalitteratur, facklitteratur, lyrik, epik, drama etcetera. 

Redan på de gamla grekernas tid tycktes en definition för att hålla isär litteraturbegreppets 

underkategorier vara nödvändigt, då Aristoteles (1994:37) belyste skillnaderna mellan 

diktaren och historieskrivaren: Historieskrivaren berättar om det förflutna och diktaren 

om något som kan ske. Skönlitteratur är ett begrepp som förekommer frekvent i 

styrdokumenten och eftersom denna uppsats utgår från ett skolperspektiv kan begreppet 

tyckas vara användbart. Begreppet anses dock vara vagt i sammanhanget, då det enligt 

Nationalencyklopedin inte utesluter att inkludera faktabetonad verklighetsbeskrivning 

(Skönlitteratur, u.å.). Fiktion definieras av Nationalencyklopedin inom litteraturteori och 

estetik som: ”en sats eller text som inte påstår eller hävdar det som den (tolkad i bokstavlig 

mening) utsäger.” (Fiktion, u.å.). Denna text konkretiserar Nationalencyklopedins 

definiering av ordet fiktion och använder hädanefter begreppet läsning av 

fiktionslitteratur. 

2.2 Det vidgade textbegreppet 

Det vidgade textbegreppet återfinns i den gamla läroplanen Lpo94 (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94) och begreppets 

dåvarande betydelse i svenskämnet innefattade förutom talade och skrivna texter 

dessutom bilder (Skolverket, 2002:98). I dag heter läroplanen som denna studie baseras 

på Lgy11 (Läroplan för gymnasieskolan). I Lgy11 används inte det vidgade textbegreppet 

längre. I stället nämner Lgy11 ”skönlitteratur och andra typer av texter samt film och 

andra medier” (Skolverket, 2018a), vilket kan tyckas påminna om det vidgade 

textbegreppet eftersom definitionen innehåller text av olika slag i olika medier. 

Hädanefter kommer detta arbete använda det vidgade textbegreppet som utgångspunkt 

för all typ av talad och skriven text och bild såsom skönlitteratur, faktalitteratur, film, 

musik, datorspel, sociala medier etcetera, för att omfamna det bredare mediespektrum 

som vi möter i dagens digitaliserade samhälle. 

2.3 Efferent och estetisk läsning 

En definition av hur studien uppfattar ordet läsning är nödvändigt för att ge en tydlig bild 

av arbetet. Därför definieras läsning med hjälp av begreppen estetisk och efferent läsning: 

I Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa förklarar Louise Rosenblatt 

(2002:14) att hon har bildat ordet efferent läsning från det latinska ordet effero vilket 

betyder ”föra bort”. Vid denna typ av läsning undviks och undanträngs de affektiva 

aspekter som uppstår vid läsningen. I stället läses texten utifrån den kunskap texten 
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förmedlar, de fakta läsaren får ut av texten. Estetisk läsning handlar till skillnad från 

efferent läsning om affektiva affekter som uppstår vid läsningen. Då handlar läsningen 

om att gå in i texten, att öppna sina känslomässiga sinnen för att suga åt sig textens 

estetiska smörgåsbord.  
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3 Bakgrund 

Detta avsnitt ger en bakgrund av litteraturläsning i skolan. Först redogörs för 

skolverksamhetens ramar angående litteraturläsning. Sedan utreds hur litteraturläsning 

ser ut i skolan i ett undervisningsperspektiv. 

3.1 Ett bildningsperspektiv 

Lgy11 visar på litteraturläsningens vikt då litteratur är ett av svenskämnets två fundament. 

Således innehåller läro- och ämnesplanerna en mängd information som handlar om 

litteratur: Litteratur i form av olika slags texter som skönlitteratur och andra medier gör 

att människan lär känna sig själv, sina medmänniskor och sin omvärld. Vidare är det 

svenskämnets syfte att elever i undervisningen utvecklar förmåga att nyttja texter som 

skönlitteratur och andra medier för att få kunskaper om självinsikt, empati och förståelse 

för andra människors föreställningsvärldar och tankar. De ska även få möjlighet att koppla 

föregående till egna intressen och erfarenheter. Undervisningen ska dessutom styra 

eleverna att se nya perspektiv och tankesätt. Vad gäller digitaliseringen ska skolan 

förbereda eleverna för en värld som i allt större utsträckning präglas av digitaliseringen. 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera, orientera sig, 

sovra och läsa i en textvärld som är i ständig förändring. Samtidigt ska elevers personliga 

utveckling, deras lust att lyssna, läsa, skriva och tala stimuleras i undervisningen 

(Skolverket, 2018a). 

 

Vad gäller tolkningen av läroplanen menar Litteraturutredningen (SOU, 2012:65, 82) att 

den inte anger hur kunskapskraven ska nås av eleverna, utan det är upp till den enskilde 

läraren. Lärarnas pedagogiska frihet kan tyckas tolkas som något positivt utifrån 

Skolverkets (u.å.) Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan: 

Ämnesplanen för svenska möjliggör att litteraturundervisningen kan anpassas till elevers 

intressen, program och inriktningar. Samtidigt framställer materialet tanken att även 

andra områden än valda inriktningar och program ska ge eleverna möjligheter att fördjupa 

sin läsning. 

 

I och med det vidgade textbegreppets intåg i styrdokumenten blir andra medier än 

skönlitteratur tillgängliga i svenskämnet, till exempel övrig populärkultur. Enligt Magnus 

Persson (2012:173) i Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan, har dessa ”andra 

medier” under historien uppfattats som litteraturens fiender och de har bekämpats med 

den goda litteraturen. Alltså kan lärare å ena sidan inta en konservativ ställning och 

argumentera för den goda litteraturen, eller å andra sidan assimilera det vidgade 

textbegreppet i undervisningen. Samtidigt visar forskning att det vidgade textbegreppet 

inte har fått särskilt stort genomslag i praktiken. Trots detta innehåller Skolverkets (u.å.) 

kommentarmaterial ting som kan tyckas peka på det vidgade textbegreppets vikt: ”Arbete 

med texter av olika slag är centralt för ämnet svenska […] även multimediala texter 

innefattas, dvs. texter som kombinerar till exempel text, bild och ljud.” (Skolverket, u.å.). 
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Enligt Penne (2013:42–43) har inte litteraturundervisning och litteraturläsning en lika 

central del i dagens skola som under 1900-talet. Andra delar av skolans centrala mål som 

skrivning och retorik tränger undan litteraturen. Samtidigt har de digitala medierna fått 

en plats i sammanhanget. Även PISA-undersökningarna följer tendensen – litteraturen 

läses objektivt eller efferent – och litteraturen hamnar i skolans kategorier som har med 

testresultat och färdigheter att göra. Med utgångspunkt från tidigare läro- och kursplaner 

hävdar även Anders Öhman (2015:18) i Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger, att 

läsning av skönlitteratur tycks försummas i läroplanerna i ökande grad. Enligt Judith A. 

Langer (2017:221) visas även denna trend i USA där skönlitteraturens ställning har 

försvagats för läsning som sakprosa. Hon menar att orsaken till detta är ett sorts naivt 

tänkande om att elever behöver detta litteraturskifte för att på ett bättre sätt förberedas 

inför vidare utbildning och arbetslivet. Alltså blir konsekvenserna att dyrbar tid som rör 

litteraturundervisning och litterärt tänkande minskar. 

3.2 Ett undervisningsperspektiv 

Hur ser litteraturläsningen ut i skolan i ett undervisningsperspektiv? Litteraturutredningen 

(SOU, 2012:65, 404–405) konstaterar att pedagogerna har den största påverkan för goda 

skolresultat. Därför är utredningens bedömning att lärares litteraturkunskaper och 

litteraturdidaktiska metoder måste förbättras. Vidare menar utredningen att den senaste 

PISA-undersökningen visar att minskad läslust leder till att elever läser mindre, vilket är 

den främsta orsaken till att svenska elevers skolprestationer försämras. Av den orsaken 

måste resurser införas för att lärare ska få större möjligheter att främja elevers 

litteraturintresse och följaktligen deras läsning. Alltså behöver pedagogerna ökade 

insatser. De behöver lämpligare didaktiska verktyg och djupare litteraturkunskaper. För 

att stödja eleverna i valet av lämpliga texter har lärarna även behov av mer ingående 

litteraturkunskaper och i synnerhet litteratur som rör barn- och ungdomslitteratur. 

Förmågan att just välja ”rätt” litteratur är något som Steiner (2012:76–77) betonar som 

särskilt viktigt när elever ska motiveras att läsa litteratur. Hon menar även att medier i 

övrigt som spel och film kan beaktas som tillgångar för att introducera och bredda 

läsningens värld. 

 

Litteraturläsning i skolan får kritik från olika håll. Vad gäller hur litteraturen ska läsas 

menar Rosenblatt (2002:14–15) att elever ofta förvirras i traditionella test- och 

undervisningsmetoder då syftet med en text är estetisk läsning, men de uppmanas implicit 

till efferent läsning. Just estetisk läsning är något som ofta tas för givet, vilket vanligtvis 

leder till att endast dess effekter observeras. Även Langer (2017:22) är skeptisk till 

skolans roll vad gäller litteraturläsning. Hon menar att dagens skola ignorerar litteraturens 

positiva samband med ökad förståelse, att litteraturen inte används för att skapa mening 

och utveckla vårt inre. Olle Nordberg (2017:254) föreslår i sin avhandling Avkoppling 

och analys: empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-
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åringar att elevernas egna tolkningar och läsupplevelser bör lyftas fram i 

litteraturundervisningen för att synliggöra de perspektiv som gäller 

personlighetsutveckling. Detta gäller särskilt de läsupplevelser som sker på fritiden. 

Litteraturläsning i skolan får även kritik från annat håll. Kulturrådet skriver i rapporten 

Hinder och framgångsfaktorer för samverkan kulturliv och skola (KUR, 2007/4360:44–

51) att skolan saknar kunskaper om hur didaktisk verksamhet kan bedrivas för att använda 

kulturen och därför behövs fortbildning. Rapporten konstaterar att skolan måste få 

kunskaper om varför och hur kulturen är givande för undervisningen, exempelvis om 

lärprocesser som rör det estetiska. 

 

Utöver skolans uppdrag anser Litteraturutredningen (SOU, 2012:65, 401) att även det 

övriga samhället måste ta sitt ansvar och medverka för ungas läslust och läsförståelse, 

från mikro- till makronivå. Det är viktigt att hemmen har ett lämpligt förhållningssätt till 

litteraturen: Läs för barnen och uppmuntra läsningens betydelse! 

 

Nordberg (2015:203) visar i ett forskningsprojekt som sträcker sig över ett drygt 

decennium, att minskad läslust och läsförståelse inte är det övergripande problemet. 

Snarare är det läsarnas attityder till läsning som är dilemmat. Läsning ses inte som något 

som kan användas för att förbättra humanistiska och personlighetsutvecklande perspektiv 

(som att vara fördomskritisk, se nya perspektiv och utveckla sinnena), utan istället som 

ett tidsfördriv för att koppla av, som njutning och något ytligt där huvudmålet är 

kopplingen till själva texten. Andra möjliga faktorer till minskad läsning bland unga är 

enligt Steiner (2012:76) otillräckligt stöd i skolan, reducerad status i sociala kontexter och 

att andra medier kräver mindre ansträngning.  
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt utreds först varför man ska läsa litteratur. Sedan presenteras tidigare 

forskning gällande möjliga åtgärder för att göra litteraturläsning intressant genom att 

nyttja den digitala tekniken. Slutligen förklaras förhållandet mellan litteratur och den 

digitala tekniken. 

4.1 Varför litteraturläsning? 

Att ha de rätta motiveringarna till att läsa litteratur tycks inte vara självklart, vilket visades 

i inledningen. Enligt Magnus Persson (2007:225) i Varför läsa litteratur?: om 

litteraturundervisningen efter den kulturella vändningen, går det inte att utgå från att 

elever har ett litteraturintresse och faktiskt är aktiva läsare. Han hänvisar till en 

undersökning av Högskoleverket där en tredjedel av svensklärarkandidaterna svarade att 

de aldrig hade fått en motivering till varför de ska läsa litteratur. Persson menar att just 

läsmotivationen är centralt för ungas läsning och läsförmåga. För att ungdomar ska 

utveckla läslust och således läsförståelse av mer avancerad karaktär, är skönlitteratur 

något väsentligt (Litteraturutredningen, SOU, 2012:65, 401). Samtidigt som ämnesplanen 

indikerar på litteraturläsningens vikt (Skolverket, 2018a), påpekar Persson (2012:175–

176) att det även är viktigt att utifrån ett skolperspektiv formulera svar på frågan: Varför 

ska litteratur läsas? Detta är särskilt viktigt utifrån ett perspektiv som har med 

litteraturläsning och utbildningssammanhang att göra. Han menar att argumenten för att 

svara på frågan måste vässas för att hänga med i samtiden. 

 

Vad talar för nyttan med litteraturläsning? I Om värdet av att läsa skönlitteratur skriver 

Lisbeth Larsson (2012:155–156) att diskussioner om litteraturens värde inte har varit 

särskilt nödvändiga eftersom litteraturen har haft en hög status genom historien. Vidare 

menar Larsson (2012:162) att forskare i dag anser att litteratur möjliggör olika scenarion 

där läsaren kan gå in i en fiktiv värld och själv välja bland olika positioner, vilket inte 

fungerar i det verkliga livet då människor måste förhålla sig till det rådande samhället. 

Genom litteraturläsning får läsaren möjlighet att pröva olika tänkta utfall som inte är 

möjliga i det vanliga livet. Läsaren kan då lätta på integritetsskyddet vilket hindrar 

kunskapsutveckling som kunskap om relationer och självinsikt. Detta eftersom läsaren 

befinner sig i en fiktiv värld och behöver således inte stå till svars för de olika 

konsekvenser som handlingar kan leda till. Pettersson (2015:16) menar att svensk 

forskning har påvisat litteraturläsningens positiva effekter, till exempel genom 

demokratifostran. För att ge en mer explicit bild av litteraturläsningens nytta presenteras 

tre vetenskapliga artiklar nedan, vilka pekar på att läsning av fiktionslitteratur kan 

utveckla sociala kunskaper, förändra personliga inre egenskaper och förstärka människors 

empati. 

 

Att litteraturläsning kan utveckla sociala kunskaper presenteras i artikeln The Function of 

Fiction is the Abstraction and Simulation of Social Experience. Raymond A. Mar och 



13 

Keith Oatley (2008:187-188) förklarar fiktionslitteraturens korrelation med den sociala 

verkligheten, att fiktionslitteratur kan ge läsaren kunskaper om den sociala verkligheten i 

den riktiga världen. De menar att fiktionsläsning gör att läsaren flyttas från den sociala 

verkligheten till berättelsens värld. Med hjälp av olika mekanismer som grundar sig i 

läsarens egna föreställningar och textens litterära språk, knyts erfarenheter som läsaren 

hittar i berättelsen. I mötet mellan texten och läsaren får alltså läsaren simulerade 

erfarenheter, vilka kan användas som social kunskap. Författarna föreslår att idén om 

fiktion som en typ av simulering som pågår i våra intellekt när vi läser fiktion, kommer 

utöka vår förståelse av jaget i den sociala världen. 

 

I artikeln On Being Moved by Art: How Reading Fiction Transform the Self undersöker 

Maja Djikic, Keith Oatley, Sara Zoeterman och Jordan B. Peterson (2009:24–29) 

hypotesen: konst kan orsaka signifikanta förändringar av ens personliga inre egenskaper. 

En experimentgrupp läste fiktionslitteratur i form av en novell och en kontrollgrupp läste 

en jämförande text som hade samma innehåll som experimentgruppens novell, men var i 

dokumentärform. Studiens resultat är signifikant och visar att experimentgruppen 

upplevde större förändring av personlighetsdrag än kontrollgruppen. Vidare argumenterar 

forskarna för att fiktionsläsning kan leda till en gradvis personlighetsförändring mot en 

bättre förståelse av andra. Dock betonar forskarna att fiktionsläsning inte nödvändigtvis 

leder till personlighetsförändringar, snarare att potentialen finns, om läsaren kan suga åt 

sig fiktionen genom subtila ändringar av sig själv. 

 

Vad gäller kopplingen mellan litteraturläsning och förstärkning av empati, undersöker 

Raymond A. Mar m.fl. (2006:694–712) fördelarna med att läsa fiktion kontra icke-fiktion 

i artikeln Bookworms versus nerds. Undersökningen visar att läsare av fiktionslitteratur 

utvecklar förståelsen för olika fiktiva karaktärer. Samtidigt skapar läsarna även parallella 

kunskaper om förståelsen av andra människor i den riktiga världen. Vidare kan läsare som 

frekvent läser fiktion stärka eller bibehålla sina sociala förmågor. Mer generellt visar 

studien att fiktionslitteratur bidrar till social förmåga. Genom att läsare absorberas i texten 

utvecklas empati. Författarna menar även att just berättelser kan vara ett kraftfullt redskap 

för att bilda både barn och vuxna om förståelsen av andra. 

 

Enligt ovanstående tycks alltså litteraturen ha åtskilliga möjligheter att påverka oss 

människor till det bättre. I boken The Shallows går Nicholas Carr (2010:63–65) igenom 

människans utveckling utifrån text och läsning. Han menar att när en läsare koncentrerar 

sig till fullo på en text kan hen göra egna associationer, jämföra olika ting, dra egna 

slutsatser och skapa egna idéer.  Angående litteraturläsningens positiva bildningsaspekter, 

menar Judith A. Langer (2017:225) till exempel: 

Litteratur gör oss till bättre tänkare. Den får oss att se många olika sidor av en situation och utvidgar 

därför våra visioner, får oss att röra oss mot drömmar och målsättningar som vi annars kanske inte 

ens skulle ha övervägt. Den påverkar hur vi tar in kunskaper under utbildningen, hur vi löser problem 

både hemma och på jobbet. Den får oss att begrunda hur sammanlänkade vi är med andra och hur 

mångsidig mening och innebörd kan vara; den får oss att bli mer mänskliga. 
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Något som kan tyckas vara värt att uppmärksamma med tanke på ovannämnda positiva 

forskningsresultat, är att litteraturläsningens nytta varken är svart eller vit. Således torde 

det vara viktigt att belysa relationen mellan litteraturläsning och den goda människan. Att 

litteraturläsning automatiskt gör att människan blir god är en myt enligt Persson 

(2014:167). Han menar att detta synsätt möjligen uppkom för att skola medborgarna med 

nationella idéer som rör den svenska nationella identiteten och kulturarvet. Vidare 

argumenterar Persson (2014:170) för att detta litteraturperspektiv fortfarande finns kvar i 

rådande styrdokument. Styrdokumenten lämnar luckor, i och med odefinierade idéer och 

termer (exempelvis, ifrågasätter han vad kulturell identitet betyder). Han kritiserar även 

den naiva uppfattningen att läsning ger goda effekter per automatik och jämför 

svenskämnet med andra skolämnen som lyfter den kritiska läsningen, vilket inte 

svenskämnet gör. Med ovanstående i åtanke utgår denna undersökning från att 

litteraturläsning i ett skolperspektiv bör beaktas utifrån ett syfte, att litteraturläsningen på 

något sätt följs upp i undervisningen för att läsningens positiva egenskaper ska kunna 

nyttjas. 

 

Christina Vischer Bruns (refererad i Öhman, 2015:35–37) trycker på vikten av lärarnas 

vetskap om varför man ska läsa litteratur. På grund av bristfälliga motiv till frågan – 

varför ska litteratur läsas? – har läsningen behandlats som instrumentell pedagogisk 

läsning eller nöjesläsning (en friare läsning som sker för nöjes skull). Vid instrumentell 

pedagogisk läsning tror eleverna att de har läst och förstått en text, eftersom de har 

bearbetat texten enligt lärarens förväntningar, men utan att själva texten har berört dem. 

En sådan typ av läsning är knappast mer lustfylld än någon annan läsning. Snarare bör 

läsaren vid litteraturläsning bli ett med boken och gå in i det lästa, för att uppleva 

berättelsen med nya glasögon som en slags simulering. Om ovanstående ska lyckas måste 

läsaren underkasta sig texten, där ens läsande subjekt ”projicerar sin mening i objektet” 

(Öhman, 2015:37). När detta är gjort måste läsaren på något sätt bearbeta det lästa. Att 

enbart läsa kritiskt minskar ofta den litterära textens möjligheter att förflytta läsaren från 

den objektiva texten till det subjektiva. Pedagoger bör därför uppmuntra eleverna och ge 

dem strategier och verktyg för att gå in i texten och skapa mening (Vischer Bruns, 

refererad i Öhman, 2015:35–37). 

 

Angående digitaliseringens förhållande till ovanstående menar Vischer Bruns (2011:16) 

i Why Literature? The value of Literary Reading and What it Means for Teaching att det 

i dagens värld inte är tillräckligt att endast argumentera för läsningens positiva egenskaper 

i form av en njutning. Vischer Bruns (refererad i Öhman, 2015:39) menar bland annat att 

litteraturläsningens positiva fördelar som endast en njutning, inte kan rättfärdigas 

eftersom boken överträffas av andra fiktionsframställningar som filmer och spel. I stället 

menar hon att läsningen bör läsas enligt tre stadier, (1) naiv läsning, (2) kritisk läsning 

och (3) en ”post-kritisk” och återvändande medvetet naiv läsning. 
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4.2 Att motivera litteraturläsning 

Flera forskare är överens om att framtiden är digital, bland andra Delgado m.fl. (2018) 

och Nordberg (2017). Samtidigt drar Pettersson m.fl. (2015:278) slutsatsen att unga 

vuxnas fiktionsläsning påverkas av de digitala aktiviteterna, där läsningen huvudsakligen 

används som ett medel för stresslindring och avkoppling. Författarna ser en korrelation 

mellan minskad skönlitterär läsning och ökad upplevd stress. När det gäller att legitimera 

litteraturläsningen, uttrycker Persson (2012:176) följande: 

Om man nu vill hitta vägar att stärka litteraturens ställning kan ett första steg vara att formulera 

kraftfulla och explicita svar på frågan varför man skall läsa litteratur. Av särskild vikt blir att våga 

se på litteraturens förhållande till andra medier och uttrycksformer med nya ögon, i stället för att 

slentrianmässigt falla tillbaka på den gamla och inflytelserika tankefigur som gör gällande att boken 

är god och medierna onda. 

 

Ulf Fredriksson och Karin Taube (2012:157) hänvisar till forskningsprojektet Eurydice 

Teaching Reading in Europé. Contexts, Policies and Practices (2011) som menar att det 

ideala för att förbättra elevers läsning är om lärare kontinuerligt får fortbildning, möjlighet 

till reflektion och förutsättningar att arbeta utifrån ett forskningsperspektiv. Just 

fortbildning för svensklärare är enligt Steiner (2014:75) en del av de politiska satsningar 

som gjorts för läsfrämjande läsverksamheter som ett resultat av utredningen i Medie-

Sverige 2014. Utöver fortbildning och forskning pekar Fredriksson och Taube (2012:205) 

på två viktiga aspekter för att öka elevers läskunskaper. För det första bör lärare kartlägga 

elevernas läsning för att bedriva undervisningen utifrån deras behov. För det andra måste 

lässvaga elever på ett tidigt stadium få stöd. 

 

En annan forskare som trycker på vikten av att försöka se hur skolundervisning och 

digitaliseringen kan sammanfogas i lärandet är Roger Säljö (2018:180–181). I artikeln 

Symboliska teknologier och lärande i en digital tid – om samspelet mellan samhälle, 

teknik och kognitiva vanor skriver han att det dock inte räcker med att undervisningen har 

tillgång till ny teknik. För att infoga den nya tekniken i en undervisningskontext behövs 

lämplig pedagogik. Med hjälp av pedagogiska miljöer kan de flesta centrala 

kunskapsområden nås, i vilka kunskapen utvecklas i samverkan mellan lärare och texter 

utifrån appar, virtuella miljöer och simuleringar. 

 

Maryanne Wolf och Mirit Barzillai (2009:34–36) ser också potentialen i den nya 

tekniken. I artikeln The importance of deep reading menar de att digitala texter har 

enorma resurser för att stimulera kreativitet, inlärning och upptäckter. För att visualisera 

detta använder de en Shakespearepjäs som exempel: Utöver tryckt text som länkar ihop 

läsaren till pjäsens text kan digitaliseringen erbjuda andra jämförande ting som relevant 

information, videos av pjäsen, diskussioner i grupper och forum, artiklar från litterära 

kretsar och övrigt som kan leda till djupare reflektion. Dock menar de att inget kan ersätta 

den tryckta textens innebörd för utvecklingen av den långsammare, konstruktiva, 

kognitiva process som erbjuder elever att skapa deras egna världar, något de kallar 
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läsarens fristad. För att nyttja textens olika egenskaper tycks det optimala vara att skapa 

broar mellan tryckt text och text online. Detta eftersom elever inte ska se nödvändig 

information som en ändpunkt. Snarare ska de se informationen som en början av djupare 

frågor och nya, aldrig tidigare upptäckta tankar. Dessa broar kan skapas av pedagoger, 

vilka lär ut djupläsning som sker online. 

 

Vidare menar Wolf och Barzillai (2009:34–36) att även själva medierna kan 

tillhandahålla nya sätt att lära och uppmuntra unga läsare att vara målmedvetna, kritiska 

och analytiska angående den information de möter. Verktygen för utveckling – så som 

anvisningar för läsning online och program som ger strategier, modeller, tankemöjligheter 

och feedback till texten eller webbläsaren – kan ge fler möjligheter för det strategiska 

tänkandet som är vitalt för förståelsen av läsning online. Sådana verktyg existerar, bland 

annat i form av system som ger olika strategier för exempelvis hur en läsare summerar 

det hen läser. Genom detta kan teknologin även hjälpa läsaren att nå nästa steg i 

utvecklingsfasen, så kallad ”scaffolding”. Verktygen kan hjälpa läsaren att pausa för att 

nämna förståelse av texten samt att söka efter en djupare mening och därigenom motstå 

dragningen av ytlig läsning. Redan år 2009 existerade program som ledsagar läsaren 

genom texten där läsaren uppmanas att understryka ord som kan vara särskilt viktiga i ett 

givet avsnitt. Med hjälp av dessa program får läsaren både lära sig att begrunda ledtrådar 

som berättaren ger och att använda specifika lässtrategier – som att visualisera, summera, 

förutsäga eller fråga – för att förstå ett avsnitt bättre. Även praktik av simplare karaktär 

kan hjälpa elever att bli mer försiktiga användare av information online, som att visa en 

klass hur sökning och utforskning av information på internetsidor kan gå till. Således kan 

verktyg och instruktioner som dessa hjälpa unga hjärnor att utveckla några av de 

nyckelaspekter som krävs för att bedriva djupläsning online. 

 

Christina Olin-Scheller (2006:235–237) skriver om att nyttja andra medier i 

litteraturundervisningen. I hennes doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother, 

undersöker hon gymnasieelevers textvärldar utifrån undervisning som rör förhållandet 

mellan fiktionstexter och ett vidgat textbegrepp. Hennes studie visar att elevernas litterära 

repertoarer måste sammankopplas med undervisningen om den ska vara givande för 

eleverna. Med litterära repertoarer menar hon någon typ av fiktionstexter från olika 

medier som engagerar eleverna och som lärare inte har fått tillfälle att tillägna sig. Vidare 

ifrågasätter hon skolans nyttjande av elevers repertoarer i undervisningen. Att inte 

inkludera fiktionstexter från elevers medier, gör att mycket av elevers kunskaper inte 

anammas i skolan. I stället blir deras medierepertoarer något som de endast får använda 

på fritiden, vilket kan leda till ilska och frustration bland elever eftersom de inte får 

möjlighet att visa sina kunskaper. Därför anser hon att det är negativt att skilja på litterära 

texter och andra texter. 

 

Öhman (2015:148–149) kritiserar Olin-Schellers slutsats som en alltför enkel lösning. 

Forskning om huruvida ett vidgat textbegrepp leder till bättre läsförmåga saknas. I stället 
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menar Öhman (2015:148–149) att problemet – ungas läsförmåga – riskeras att undvikas. 

Att utgå från att det vidgade textbegreppet är lösningen är att hasardera litteraturens särart. 

Säkerligen kan olika medier vara bra för att träna andra förmågor, men att den djupare 

analytiska förmågan förbättras är han kritisk till. Risken finns att det vidgade 

textbegreppet används för att elever ska slippa läsa litteratur, att begreppet används för 

att lösa den ”kris” som rör ungas läsförmåga, i stället för att komma underfund med den 

traditionella litteraturundervisningens brister. Dock poängterar Öhman att nutidens 

medier säkerligen kan användas som ett stöd i undervisningen, men samtidigt varnar han 

för att det som är dagens nymodigheter ska vara den enda lösningen på problematiken. 

 

Ömans kritik tycks få gehör från annat håll. Nordbergs (2017:250–252) studie visar att 

elever inte ser kopplingen mellan fiktionslitteratur och det vidgade textbegreppet i särskilt 

stor utsträckning. Snarare ser eleverna den litterära texten och den fysiska boken som 

något unikt som inte kan sammankopplas med övrig medieanvändning. Att litteraturen 

däremot exkluderas från lärares digitala didaktiska överväganden är inte något som han 

förespråkar. Eftersom framtiden troligen kommer innefatta både fiktion och 

digitalisering, är en utmaning att just finna kopplingar mellan fiktionslitteratur och den 

föränderliga fortlöpande cyberrymden. Alltså kommer eleverna komma i kontakt med 

digitaliseringen och om de ser kopplingen mellan digitala medier och litteratur, kan 

läsprocessens möjliga positiva effekter synliggöras. De två separerade textmedierna – 

fiktionslitteratur och det vidgade textbegreppet – behöver alltså inte ses som fiender. I 

stället kan de samverka. Den digitala tekniken kan exempelvis fungera som en 

uppfriskande portal till litteraturens värld, eller vice versa. Den sistnämnda tanken delas 

även av Skans Kersti Nilsson (2015:279). 

 

Något som kan tyckas ge en mer explicit bild av de didaktiska möjligheterna att motivera 

litteraturläsning med tanke på den digitala utvecklingen – men föga bekräftad i 

forskningsvärlden – är Skolverkets (2018b) reportage De arbetar språkutvecklande med 

digitala verktyg i svenskundervisningen. Reportaget vars syfte är att ge inspiration och 

stöd i lärararbetet, handlar om svenskläraren Malin Larsson. Hon tilldelades Svenska 

Akademiens Svensklärarpris för sina gärningar att stimulera intresset hos elever för 

litteraturen och svenska språket. Hennes lektioner utgår från syftet att elevers skriv- och 

läsutveckling äger rum i elevernas personliga kontakt med stoffet och i dialogen mellan 

elever. Detta sker både på internet och i klassrummet. Det centrala är elevernas möte med 

en text utifrån det vidgade textbegreppet. Ett exempel på detta är högläsning av en bok, 

följt av att eleverna tar in en av bokens karaktärer i sina egna liv. Därefter får eleverna 

konstruera ett par olika aktiviteter med karaktären som de dokumenterar i en Youtube-

film och slutligen får de motivera och berätta om sina val. 
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4.3 Det kvantitativa hotet 

Litteraturutredningen (SOU, 2012:65, 45, 58) visar att bokläsning minskar överlag i 

åldrarna 16–24 år och att en möjlig förklaring till detta på en individnivå kan vara ökandet 

av internetanvändandet. I utredningen konstateras det även att det ofta framhålls att ungas 

läslust och läsvanor har förändrats. Nedan redogörs för vad som menas med det 

kvantitativa hotet och vad som kan bli dess konsekvenser. 

 

Pettersson (2015:18) beskriver det kvantitativa hotet som digitaliseringens avancemang 

på litteraturläsningens bekostnad. I och med etablerandet av internetsajter, sociala medier, 

spel, TV-serier och övriga digitala nymodigheter tenderar människor – och i synnerhet 

unga vuxna – att ägna allt mer tid åt digitaliseringen och mindre tid åt litteraturläsning. 

Steiner (2014:75–77) anser att boken är inne i en förändringsperiod. Vår världs ökande 

digitalisering gör att boken får konkurrera med andra medier i högre utsträckning. Denna 

förändring tycks bottna sig i en oro som visas i debatter, skolrapporter, 

litteraturutredningar etcetera. Vissa experter med traditionella bildningsideal oroar sig för 

att människor ska få försämrad läsförmåga och att kvalitetslitteratur ska försvinna. Andra 

experter tror att den kommande digitala bokmarknaden ska revolutionera läsningen till 

det bättre. Vidare konstaterar Steiner att bokens villkor har påverkats av den digitala 

utvecklingen och att allt pekar på att detta förhållande kommer fortlöpa i framtiden. Detta 

visar sig bland annat i glappet mellan ungas värld (som består av sociala medier och 

webbsajter) och den övriga världen (vilka uppmuntrar läsning, till exempel föräldrar, 

bibliotek och skolan). 

 

Huruvida det faktiskt finns något samband mellan digitaliseringens intåg och läsning 

försöker Monica Rosén (2012:129) ta reda på i Förändringar i läsvanor och läsförmåga 

bland 9- 10-åringar: Resultat från internationella studier. Rosén koncentrerar sig på 

datoranvändning och läsning och menar att det är komplext att undersöka om det finns 

ett samband. Ett möjligt samband är svårt att fastställa eftersom en stor mängd variabler 

(både variabler som det finns information om, som förändringar i läspoäng från olika 

undersökningar och kanske även variabler som det saknas information om, vilka hon inte 

nämner) samverkar. Hon visar dock att det finns ett negativt samband mellan ett ökat 

datoranvändande i hemmet och läsprestationer genom att jämföra olika länders 

datoranvändning hemma med förändring i läspoäng från olika studier över tid. 

 

Liksom Rosén (2012:129) menar även Steiner (2014:76) att en anledning till ungas 

försämrade läskunnighet är den ökade internetanvändningen och Nilsson (2015:278) drar 

en snarlik slutsats, att ungdomars fiktionsläsning påverkas av de digitala aktiviteterna. 

Även Fredriksson och Taube (2012:129–132) presenterar ett liknande resultat, att det 

finns ett negativt samband mellan datoranvändning i skolan och poäng på PISA:s lästest. 

Till skillnad från Rosén kommenterar och kritiserar Fredriksson och Taube resultatet. De 

menar att validiteten är svag eftersom datorer kan användas för andra ändamål än läsning, 

att datorer troligen används som ett hjälpmedel för svaga elever och att datoranvändning 
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ofta förekommer vid fria elevval. Höglund (2012:67) menar å andra sidan att det endast 

är när internetanvändningen når så pass höga nivåer att bokläsning bortprioriteras på 

grund av tidsbrist, som internetanvändning är dåligt för läsningen. Om tidsförhållandet 

till internet däremot ligger på ”rimliga” nivåer, tycks ett positivt samband mellan 

internetanvändning och läsning finnas. 

 

En tydlig motståndare till digitaliseringens avancemang på litteraturens bekostnad är Carr 

(2010:91). Han menar att digitaliseringens intåg med olika typer av information på endast 

en skärm, fragmenterar innehållet och stör vår koncentration. Hyperlänkar medför att 

läsaren har svårigheter att ägna uppmärksamhet åt information och i stället ”hoppar” 

mellan olika länkar. Även vår vetskap om att andra program ständigt körs i våra modulers 

bakgrund påverkar våra hjärnkontor och således vår koncentration. Det kvantitativa hotet 

kan även riskera något som Wolf och Barzillai (2009:33) kallar för djupläsning. De 

definierar djupläsning som en tidskrävande kognitiv läsprocess som gör att läsaren kan 

göra sofistikerade jämförelser och dra slutsatser i deduktiva resonemang, att läsaren kan 

göra kritiska analyser, reflektioner och få insikter. Vidare menar de att 

djupläsningsexperten behöver en millisekund för att verkställa läsprocessen och 

nybörjaren behöver år av träning. Båda dessa åtskilda dimensioner hotas i dag då 

djupläsningen konkurrerar med den digitala kulturen. Den digitala kulturen står för 

omedelbarhet där informationen laddas snabbt. Detta kan motverka både vår läsning och 

vårt tänkande. Bildligt förklarar författarna dilemmat som en Gordisk knut av kognitiva 

övertag, som både utmanar den nuvarande generationen och de kommande 

generationerna. Om dessa generationer inte har tillräckliga kunskaper, kan det 

kvantitativa hotet påverka vårt samhälle. Alltså riskerar denna digitala kultur att radikalt 

förändra hur vi lär, läser och erhåller information, vilket även kan ändra hur vi tänker. 

 

I artikel Don’t throw away your printed book: A meta-analysis on the effects of reading 

media on reading comprehension undersöker Pablo Delgado m.fl. (2018), huruvida 

elevers läsförståelse påverkas av media som läsningen sker genom. Resultatet bygger på 

data från olika studier som baseras på totalt 170 000 deltagare. Studien visar att läsning 

av tryckt text på papper ökar lärandet jämfört med läsning på skärm. Delgado m.fl. 

(2018:20) menar att deras resultat bevisar att människor adapterar en ytligare läsprocess 

i digitala miljöer. I och med att teknologin ökar och blir mer integrerad i våra liv, kan det 

relateras till att vår uppmärksamhet försämras. Detta eftersom användningen av digital 

media består av snabba interaktioner som drivs av omedelbara belöningar, som antalet 

”likes” i sociala medier. Därför kan läsare som använder digitala enheter tycka det är svårt 

att delta i uppgifter som rör läsförståelse och andra utmanande uppgifter som kräver 

upprätthållande uppmärksamhet. Enligt detta perspektiv argumenterar författarna för att 

det kan antas att desto fler människor som använder digitala medier för dessa ytliga 

interaktioner, desto mindre kommer de kunna använda dem för utmanande uppgifter. 
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Diskussionen i artikeln av Delgado m.fl. (2018:21) visar förståelse av båda sidorna i 

sprickan angående det kvantitativa hotet. Författarna understryker att det är uppenbart att 

digital läsning är något oundvikligt i våra vardagliga liv och i skolan. Att däremot 

rekommendera att undvika digitala enheter anser de vara orealistiskt, bland annat 

eftersom den nya tekniken ofta involverar kognitiva processer som krävs för att kunna ta 

full kontroll av olika medier. För barn som växer upp i en omgivning av digitala medier 

är färdigheter som att kunna läsa kritiskt, söka och navigera samt ”multitasking” 

essentiella färdigheter och kunskaper. Likväl bedömer Delgado m.fl. (2018:23) att det är 

orealistiskt att ignorera att läsning på papper överträffar läsning på skärm, eftersom det 

kan missleda politiska beslut som rör utbildning. Det kan även riskera att läsare inte får 

möjligheter att till fullo nyttja läsförstående färdigheter och att barn inte får möjlighet att 

utveckla dessa färdigheter från början av sina liv. Därför efterfrågar forskarna 

undersökningar som ger mer information om hur elever ska guidas för att på ett lämpligt 

sätt kunna handskas med digitala uppgifter som gäller utbildning. Alltså behövs det mer 

forskning om hur verktyg och metoder kan appliceras för att stödja en effektiv digital 

läsning. Dock bör det nämnas att studien inte visar några skillnader i inlärningen om man 

läser på skärm eller tryckt text vad gäller fiktionslitteratur (Delgado m.fl., 2018:21). 

 

Sammanfattningsvis är alltså debatten om digitaliseringens påverkan på läsningen kluven. 

Det finns vissa aspekter som pekar på ett negativt samband och andra aspekter som visar 

dess fördelar. Hur som helst ökar digitaliseringen och bokläsningen minskar. Alltså kan 

diskussionen om det kvantitativa hotet sammanfattas som just ett hot mot läsningen. 
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5 Metod och material 

Denna studie är en kvalitativ undersökning. Det här avsnittet presenterar studiens urval, 

valet av informanter tillika materialet, följt av tillvägagångssättet vid analysen och 

slutligen undersökningens förhållande till reliabilitet samt validitet. 

5.1 Informanter och urval 

I den här studien har fyra lärare intervjuats och deras geografiska ort har inte beaktats. 

Studien baseras på både gymnasie- och högstadielärare. Dessa har valts ut med något som 

Staffan Stukát (2011:70.71) kallar extremgruppsurval: Genom att studera lärare som har 

skilda uppfattningar angående digitaliseringen i skolan, är tanken att eventuella skillnader 

kan synliggöras i resultatet. 

 

Om studien skulle bygga på fler intervjuer hade materialet å ena sidan kanske blivit mer 

tillförlitligt eftersom urvalet hade varit större, men å andra sidan kanske analysen hade 

blivit alltför ytlig på grund av arbetets tidsaspekt. Att urvalet består av både gymnasie- 

och högstadielärare menar jag är positivt. Detta eftersom jag kommer att bli behörig inom 

båda delarna efter utbildningen, att mycket av den litteratur som studien baseras på avser 

båda skolformerna och att läroplanerna tycks ha samma drag vad gäller litteraturläsning 

och digitaliseringen. För att uppnå extremgruppsurval har urvalet sållats ut från diverse 

forum där respondenterna kan tyckas ha skilda uppfattningar om digitaliseringens 

potential, då de mer eller mindre har uttryckt sina åsikter. Extremgruppsurval lämpar sig 

även väl med tanke på att analysen utgår från grundad teori (vilket beskrivs utförligare 

under 5.2 Analysmetod) där jämförelser av datamaterialet skapar olika variationer och 

nyanser (Monica Dalen, 2015:54). Eftersom urvalet har sovrats utifrån forum och således 

representerar olika geografiska områden, har telefonintervjuer använts. 

 

Studien innehåller externa bortfall eftersom undersökningen utgår från ett frivilligt 

deltagande. Flertalet tillfrågade respondenter har avböjt medverkan, bland annat på grund 

av tidsbrist, andra prioriteringar och uteblivet svar. Stukát (2011:72) menar att det externa 

bortfallet ofta skiljer sig från det faktiska urvalet eftersom de potentiella informanterna 

som är negativt inställda tenderar att inte vilja delta och vice versa. Trots ovanstående 

borde inte det externa bortfallet skilja sig från det faktiska urvalet i särskilt stor 

utsträckning. Detta eftersom studien utgår från ett extremgruppsurval och således 

innehåller arbetet data med skilda uppfattningar. Vad gäller interna bortfall har inga 

sådana kunnat konstateras. För att minska risken för både interna- och externa bortfall har 

studien tryckt på bra motiveringar för ett deltagande, exempelvis anonymitetsskyddet, 

undersökningens nytta och tillgång till resultatet. 

 

Arbetet avser att följa de etiska aspekter som presenteras av Dalen (2015:25–30). Vad 

gäller krav på samtycke utgår studien från ett frivilligt deltagande och information har 

delgivits till respondenterna om väsentligheter som rör intervjun. För att uppfylla 
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informationskravet har informanterna informerats om forskningsplanen, dess syfte, 

metoder, eventuella följder, att deltagandet är frivilligt och om rätten att avbryta 

medverkan. Respondenterna och studiens övriga deltagare kommer inte kunna 

identifieras av utomstående. Fiktiva namn tillsammans med lärarna vilket representerar 

hela urvalet används för att ge texten flyt. Dessa namn har inspirerats från nya 

bokstavsalfabetet. Därmed beaktas kravet på konfidentialitet. 

5.1.1 Respondent Anja 

Anja är i medelåldern och jobbar i västra Götaland. Hon utbildade sig till lärare i slutet 

av 90-talet och undervisar i Svenska 1–2. Tillhörande elever läser årskurs ett till tre inom 

ett praktiskt program och hon upplever att skolan består av homogena elever. Tidigare 

har hon arbetat vid universitet och hon ser sig själv som en litteraturvetare. Hon tycker 

att litteraturens främsta syfte är att bredda tanken med hjälp av språk, att eleverna 

utvecklar språkliga aspekter som läsning och stavning. Även andra aspekter som rör 

skolans demokratiuppdrag lyfter hon, som att det kan vara kul att läsa litteratur eftersom 

det handlar om andra sorters människor.  

5.1.2 Respondent Berit 

Berit arbetar i södra Götaland sedan en tid tillbaka. Hon utbildade sig till lärare i slutet av 

90-talet och är i medelåldern. Nu undervisar hon i svenska 1 och svenska 2 på ett 

yrkesgymnasium. Tidigare har hon haft andra arbetsuppgifter inom skolväsendet, bland 

annat som rektor. I dag har Berit en lärartjänst och en förstelärartjänst. Hon tycker att 

litteraturläsning är jättebra och hon kallar sig själv ”en läsande förebild”. Eftersom Berit 

arbetar deltid på skolan, föreläser hon och håller i workshops för andra lärare – ofta om 

läsning. Hon är mycket intresserad av digitaliseringen och vad den digitala tekniken kan 

göra för lärandet. 

5.1.3 Respondent Cesar 

Cesar arbetar i en mindre kommun i Svealand och blev klar med lärarutbildningen i slutet 

av 90-talet. För närvarande undervisar han endast i svenskämnet på högstadiet, men har 

tidigare arbetat både på låg- och mellanstadiet. Han har även behörighet att undervisa på 

gymnasiet. Vad gäller litteraturläsning i skolan är hans ambitioner att eleverna ska göra 

en inre och yttre utforskande resa, om både sig själv och omvärlden. 

5.1.4 Respondent Doris 

Doris blev klar med utbildningen i slutet av 80-talet och arbetar på en kommunal skola i 

en mindre kommun i Svealand. För närvarande undervisar hon på mellanstadiet, men 

större delen av arbetslivet har bedrivits på högstadiet. Spontant tänker hon att 

litteraturläsning i skolan är trivsamt, spännande, härligt och förnöjsamt. Egen läslust är 

något som hon tycker är viktigt. 
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5.2 Analysmetod 

I analysen av materialet utgår arbetet från grundad teori. Detta eftersom grundad teori är 

särskilt passande vid intervjustudier av kvalitativ karaktär (Dalen, 2015:53). Syftet är inte 

att materialet utgår från en redan befintlig teori. Snarare utvecklas en teori genom 

resonemang och slutledningar. Genom att göra olika jämförelser krymper materialet 

successivt och slutligen går det inte att få fram ytterligare tolkningar eller insikter genom 

fler kodningar. Alltså sker en växelverkan mellan analysen och insamlingen av data, 

eftersom detta sker parallellt och kontinuerligt (Dalen, 2015:53–55). 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

Materialet bygger på något som Dalen (2015:86–88) beskriver som tematisering: 

Arbetets frågeställningar har delats in i olika teman utifrån studiens syfte, vilka har utgjort 

stommen i intervjuguiden (Bilaga 1). Efter intervjuerna har materialet först transkriberats 

och sedan kodats under de olika temana för att se mönster och exponera intervjuernas 

kvantitativa kulmen. Den kvantitativa kulmen kan indikera på var analysen bör 

specificeras, men samtidigt tar arbetet i beaktande att även mindre omtalade ämnen kan 

innehålla intressanta data. Därefter har ytterligare underkategorier och teman skapats 

utifrån materialet för att minska risken att arbetet låser sig vid bestämda kategorier och 

således bör chansen öka att analysprocessen kan upptäcka nya väsentliga ting i materialet. 

Materialet har analyserats gång på gång, från transkriberingarna till tematiseringarna, för 

att säkerställa att materialet redovisas på rätt sätt i förhållande till studiens syfte. 

5.3 Reliabilitet och validitet 

Enligt Jan Trost (2010:131–132) i Kvalitativa intervjuer handlar reliabilitet om 

tillförlitlighet, att mätningen sker på samma sätt vid de olika tillfällena som data insamlas. 

Reliabilitet utgår från kvantitativa studier där en hög grad av standardisering eftersträvas. 

Detta blir problematiskt vid en kvalitativ studie eftersom målet är att samla in data om 

allt som undgår hög standardisering från människor som är i en ständig process. För att 

eftersträva hög reliabilitet ur en kvalitativ metod tar studien i beaktande att exponera 

forskningsprocessen i den grad att en annan studie kan genomföras utifrån detta 

forskningsprojekt, något som Dalen (20015:116) rekommenderar. Därför redovisas även 

intervjuguiden (Bilaga 1). Vad gäller validitet menar Trost (2010:132–134) att begreppet 

kan likställas med giltighet, att mätningen mäter det som den avser att mäta. Med detta i 

åtanke är denna studies ambition att ständigt utgå från syftet i alla moment, för att 

eftersträva en hög validitet. 
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6 Resultatredovisning och analys 

Förhoppningen är att denna del ska exponera respondenternas svar till sin helhet. För att 

säkerställa att detta inte undgår syftet, presenteras endast de delar som anses vara 

relevanta och således redovisas inte hela intervjuerna. Först används temana 

Motiveringar att läsa skönlitteratur, Läsmetoder, Val av litteratur och Elevers litterära 

repertoarer för att svara på hur lärare motiverar elever att läsa skönlitteratur. Sedan 

används temana Förhållandet mellan litteratur och det vidgade textbegreppet samt 

Vidare utbildning för att svara på hur lärare nyttjar skönlitteratur och berättande i andra 

medier som film, datorspel och liknande för att motivera elever. Varje tema kopplas även 

till studiens teoretiska bakgrund och en kontinuerlig koppling sker till skolans 

styrdokument. 

6.1 Hur motiverar lärare elever att läsa skönlitteratur? 

6.1.1 Motiveringar att läsa skönlitteratur 

Lärarna tycks ha olika tillvägagångsmetoder när det gäller att motivera eleverna att läsa 

skönlitteratur. Noterbart är att lärarna har olika förutsättningar eftersom de bland annat 

undervisar olika grupper på olika program och olika kursplaner. Alltså bygger data på 

unika fall. De olika motivationsmetoderna följer därmed undervisningens riktlinjer, att 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 

2018a). 

 

Anja upplever att en del av hennes elever saknar motivationen att sitta still och läsa: ”dom 

kan läsa en manual för en maskin. Det klarar dom av, men inte tio rader om Selma 

Lagerlöf.” Hon tror att både elevernas bristande uthållighet och deras närmaste 

umgängeskrets bidrar till minskad läsmotivation. Här berättar hon om en elev som hon 

försöker sporra till att få litteraturtips av familjen:  

Ja men då sa jag ”när ni träffar släkten över jul och då kanske ni kan be om tips och så”. Och då är 

det en kille ”Ja men det är väl ingen i min släkt som läser, fattar du väl.” […] Då har man ju olika 

förutsättningar. 

Citatet visar att läsning inte tycks ha särskilt hög status i elevens sociala kontext, vilket 

är en möjlig faktor till minskad läsning bland unga enligt Steiner (2012:76). Exemplet är 

även en antagonist till Litteraturutredningens (SOU, 2012:65, 401) rekommendationer, 

att det övriga samhället måste ta sitt ansvar för att främja ungas läslust och läsförståelse. 

Att Anja beklagar sig över att eleverna har svårt att läsa skönlitteratur som inte speglar 

deras intressen, program och inriktningar kan tyckas vara beklagligt, eftersom Skolverket 

(u.å.) framhäver att även andra områden än elevernas program och inriktningar ska ge 

möjligheter att fördjupa läsningen. 

 

Samtidigt som en del av Anjas elever både verkar sakna förutsättningar att läsa och inte 

har någon vidare läsmotivation, eftersträvar hon en gemensam läsupplevelse i 
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elevgruppen. Hon berättar att vissa elever har gått ut grundskolan utan att ha läst 

någonting. Det löser hon med hjälp av högläsning: ”då läser vi en bok tillsammans från 

pärm till pärm högt. För då vet jag i alla fall att alla har läst en bok. Sen tar vi det vidare.” 

En gemensam läsupplevelse verkar vara något hon eftersträvar. När jag frågar hur hon 

motiverar sina elever att läsa mer skönlitteratur svarar hon: 

Dels hade vi ju som sagt författarbesök. Jag själv läser ibland ett kapitel högt ur en bok och sen 

berättar jag vad den handlar om […] så kan dom, någon kanske välja att läsa den sen. Någon gång 

har vi läst en gemensam bok […] just nu så får dom läsa precis vad dom vill, hur lätt som helst, […] 

hur tunn som helst, […] men den måste läsas slut en bok. […] ibland använder jag tvång [skratt], 

ibland nyfikenhet. 

För att nå fram till eleverna händer det att hon försöker lyfta människan i ett större 

perspektiv: 

Men det jag försöker säga är ju att dom som sagt, dom är mer än sitt jobb. Dom kommer bli pappor. 

Dom kommer få andra intressen och då måste dom kunna läsa för att få till det. Jag försöker motivera 

dom mer som det här är mer för det livet som inte har med jobbet att göra. 

Hennes motiveringar följer ämnesplanens syfte: att skönlitteratur ska nyttjas för att 

eleverna ska få kunskaper och förståelse om andra människors föreställningsvärldar och 

tankar (Skolverket, 2018a). Samtidigt är hon till viss del skeptisk till att hennes budskap 

når fram till eleverna, eftersom hon är osäker om hennes elever vet varför de bör läsa 

skönlitteratur: ”våra här går ganska praktiskt program. Dom tycker kanske inte att dom 

behöver det.” Implicit arbetar de för att eleverna ska komma åt skönlitteraturens positiva 

fördelar som att utveckla sociala kunskaper och förstärka empatin, även om de inte har 

läst en hel bok. Här berättar hon hur de arbetar med boken Jag är en: 

Den passar just för att det finns mycket att diskutera den. Även om man inte har läst hela boken så 

förstår man idén att man går in i olika kroppar och vad det spelar för roll. […] Då fick dom skriva 

efteråt ett kapitel – tänk om det var i din kropp eller någon annans att fantisera om det. Så det tycker 

jag är empatistärkande. […] sista uppgiften var att skriva om, ett kapitel till, till den boken i samma 

anda. Då fick dom välja om det var någon annan som var i deras kropp eller om dom fick vara i 

någon annans kropp då. 

 

Berits strategi för att motivera elever att läsa skönlitteratur börjar i ett arbetsområde de 

har tillsammans i årskurs ett. Med hjälp av arbetsområdet får hon data gällande elevernas 

tidigare läsning: 

då lyssnar vi på lite radioreportage när det kommer ut såhär kring PISA och vi läser lite faktaartiklar 

och lite krönikor, också får eleverna presentera sin egen läsning. Och då skriver ju dom flesta, att vi 

läser inte. Också är det ett antal frågor: Vad läser du? Är du på sociala medier? Vilka? Också kommer 

dom ändå fram till att ja men dom läser en del. Men det kan vara då att dom läser på Insta, eller att 

dom läser på Facebook, eller kollar bilder på Snapchat. 

Samtidigt motiverar materialet i sig eleverna att läsa. Berit förklarar: 

Och jag är ju lite ful på det sättet. För jag lyfter ju in texter som tydligt liksom förklarar att elever 

som inte går ut med fullständiga betyg, som inte har läsningen med sig, ökar ju risken för utanförskap 

i ett kommande vuxenliv. Och mina elever är ju snart i ett vuxenliv. […] Så dom är helt införstådda 

med att det är viktigt att läsa. Men det är en helt annan sak sen att börja läsa. För har man inte vant 

sig vid att läsa så är steget rätt så långt att bara börja av sig själv. 
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För att följa upp den skönlitterära läsningen har Berit startat ett projekt på skolan där 

eleverna läser tyst en viss tid varje morgon. Sedan utvärderas projektet för att undersöka 

möjlig progression i elevernas läsning och läsintresse: 

dom här eleverna då som säger att ”Vi läser inte. Vi tycker inte om att läsa.” 70 % av dom är väldigt 

positiva till det här läsprojektet. […] Och dom upplever själva att det har gett resultat, att dom har 

blivit snabbare läsare, att dom lättare läser även läromedelstexter. Så att jag tror att man måste 

kanske jobba så. Man kan inte bara prata om att vi måste göra något, utan man måste själv våga ta 

det där beslutet och sen testa och se – kan det hända nått om vi förändrar vår undervisning? 

Kanske behöver eleverna mer tid för att läsa fiktionslitteratur? Kanske tar internet upp så 

pass mycket av elevernas tid att de inte väljer att läsa fiktionslitteratur? Samtidigt menar 

Höglund (2012:67) att internetanvändningen är dålig för läsningen om internettiden ligger 

på en så hög nivå att bokläsningen bortprioriteras. Hur som helst tycks Berits projekt ge 

positiva resultat och även de andra lärarna känner till liknande projekt. När jag frågar 

Anja om eleverna får någon schemalagd tid för skönlitterär läsning, svarar hon: 

Bara det som ingår i svenskämnet. Jag brukar ju låta dom läsa, för vi har ju ganska långa lektioner 

och så, en och en halv timma. Jag vet ju skolor som har såhär 20 minuter på morgonen och så. Det 

har vi inte är. 

 

Likt Berit, undersöker även Cesars ämneslag vad och hur deras elever läser. Han uppfattar 

att eleverna ofta läser på digitala medier som Youtube och Snapchat och att han måste 

förhålla sig till det. Att motivera eleverna till att uppfatta läsning som intressant, relevant 

och givande, tycker han därför är en stor utmaning. När jag frågar Cesar om han tror att 

hans elever vet om varför de bör läsa litteratur, svarar han: 

det tror jag inte att alla förstår. Och jag är väldigt försiktig också med att tala om varför vi gör saker. 

Jag tror inte att man kan presentera en målsättning med litteraturläsning före man läser. […] Jag kan 

ju inte lägga svaren i händerna på eleven, eller placera i deras huvuden eller i deras hjärtan. Det 

måste man komma på själv. Det blir lite grann som att knäcka koden till litteratur, eller till att lära 

sig cykla eller någonting annat. 

I det här avseendet skiljer sig Berits och Cesars uppfattningar. Berit ”lurar” eleverna att 

ta del av fakta som belyser vikten av att läsa, medan Cesar vill att eleverna ska komma 

på detta själva.  

 

Doris låter ofta eleverna själva motiveras av litteraturläsning, både genom att de besöker 

biblioteket och att de hjälper varandra att finna lämplig fiktionslitteratur: 

vi går till skolbibliotekarien och hon tipsar om nyinkomna böcker, bra böcker, också vill dom läsa 

dom här böckerna, också har vi läst dom då. […] också tipsar dom varandra också lånar, lånar den 

boken som kompisen hade och tipsade om och så där. 

Hon försöker även planera olika lektionspass så att eleverna ska få mycket tid att läsa 

skönlitteratur: 

Ibland så får man ju sådant här schema och då kanske det bara ligger en halvtimme här och där, och 

då brukar jag alltid öronmärka den för egen läsning. Eller så lägger jag in det i någon längre lektion 

där det passar att jag avdelar en kortare bit åter då. 
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När Doris försöker motivera sina elever att läsa skönlitteratur, upplever hon att det är en 

hårfin gräns att å ena sidan motivera dem, å andra sidan ”tjata” på dem. Därför brukar 

hon även vara aktsam när hon ger eleverna läsläxor: 

Jag brukar vara försiktig med att ge läsläxor […] Och jag vet att väldigt många gör det och det är 

säkert jättebra och så. Men jag är så himla rädd att det ska bli ett sådant där tvång och […] någonting 

som dom tycker är jobbigt. Det kan vara att jag är rädd då att det snarare ska avskräcka dom från att 

bli en läsare. 

I stället nyttjar de mycket av skoltiden till att läsa. Cesar tycks dela Doris uppfattning om 

att läsning hemma kan hämma läsmotivationen. Han arbetar så här: 

jag har varit väldigt försiktig med det eftersom vi tappar så många elever när man jobbar så. Och det 

har väl landat någon stans i en kompromiss kan man säga, där vi initialt lägger väldigt mycket tid 

på gemensam läsning som högläsning, eller parläsning, eller ser till att man håller ihop gruppen, 

kanske första tredjedelen av romanen. Sen andra tredjedelen får eleverna lästid i skolan parallellt att 

vi samtalar och skriver om det lästa. Och sen mellan tummen och pekfingret att man förväntas läsa 

såhär en tredjedel utanför skoltid. 

6.1.2 Läsmetoder 

Samtliga lärare tycker att skönlitteratur i skolan bör läsas både estetiskt och efferent. 

Cesar uttrycker sig följande: 

Jag ser båda dom syftena med läsning. […] Det är att vidga sin egen, sina egna perspektiv, bredda 

sin egen horisont och få komma i kontakt med människoöden, och tider, och rum som man själv inte 

kan nå. […] Och även då att, såklart bli bra på att läsa, så att man blir duktigare på läsförståelse även 

i andra sammanhang. Studier och övrigt, där läsningen är det verktyg som man ska ta sig fram på. 

Berit motiverar estetisk läsning med hjälp av läroplanen: 

mycket av den litteratur som man kanske väljer att jobba med i undervisningen, det är ju också sådan 

litteratur som lyfter de allmänmänskliga frågorna. De kanske lyfter de etiska aspekter, eller […] så 

har vi jobbat mycket med mänskliga rättigheter och människans påverkan på vår jord. Alltså det är 

ju sådant som också återfinns i läroplanens två första kapitel. 

 

Lärarnas uppfattningar om hur läsningen bör prioriteras skiljer sig dock. Anja är den 

läraren som tycks gå i bräschen för läsningens efferenta karaktär: 

Men främst tänker jag rent språkligt, att man helt enkelt blir bättre på att läsa alla sorters texter 

genom att läsa skönlitteratur och bättre på att skriva i förlängningen, stava, allt sådant, språkligt 

hantverk. 

Cesar å andra sidan trycker på vikten av den estetiska läsningen, samtidigt som han 

kritiserar att för mycket tid i dagens skola spenderas på språkets form: 

Så man är så oerhört inne på att vara sakletare när man läser texter. Det handlar om att erövra ord 

eller att dom ska som jag sa då, sammanfatta vad texten handlar om. Och då tror dom att dom har 

läst en bok och förstått den. Men det är ju just det man inte har gjort då. […] självklart för att kunna 

få en upplevelse av en text och för att kunna prata om tematiken i den textens budskap, så måste 

man naturligtvis förstå vad texten handlar om på ytan. Men det är två helt skilda ingångar till läsning. 

Och det tycker jag är viktigt, att man lägger mer fokus och tid på upplevelsen och vad det är som 

kan göra att eleverna får motivation till att läsa. […] Det är ju genom den här estetiska upplevelsen. 

Det är min erfarenhet i alla fall och fullkomliga övertygelse. 

Ovanstående kritik liknar Langers (2017:22) skepsisism, att dagens skola inte nyttjar 

skönlitteratur för att hjälpa eleverna att skapa mening och utveckla sitt inre. Kritiken 
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överensstämmer även med Nordbergs (2017:254) tycke, att skolan i större utsträckning 

bör lyfta fram elevers tolkningar och läsupplevelser i litteraturundervisningen för att 

visualisera de infallsvinklar som berör personlighetsutveckling. Cesars exempel, att 

eleverna tror att de har förstått en bok genom att vara ”sakletare”, kan sammankopplas 

med Vischer Bruns (refererad i Öhman, 2015:35–37, 39) tycke: En sådan läsning skapar 

knappast någon vidare läsmotivation. I stället bör pedagogerna använda undervisningen 

för att eleverna ska skapa mening och gå in i texten. 

 

När lärarna arbetar med den skönlitterära läsningen har de olika strategier. Berit och Doris 

utgår ofta från Adam Chambers fyra grundfrågor. Berit tycker att Chambers modell är 

bra eftersom den inte har som utgångspunkt att leta rätta svar. Hon exemplifierar hur hon 

använder modellen utifrån en specifik text som hon anser att eleverna kan relatera till: 

Vi pratar om varför man ska prata om litteratur, varför vi tycker att det är intressant att höra elevernas 

tankar om litteratur. […] Så modellerar vi ett samtal […] så att eleverna får en känsla för hur samtalet 

ska gå till. Och sen får eleverna ut läsprotokoll kallar jag det, där dom här fyra grundfrågorna från 

Chambers samtal finns med: Vad är det du gillar? Vad är det du ogillar? Finns det några svårigheter? 

Kan du hitta några mönster eller kopplingar? Så under och efter läsningen så får dom fylla i det här 

protokollet och så småningom sen så har vi då samtalen. Och då delar jag alltid klassen i grupper 

[…] Och då har dom texten med sig och läsprotokollet […] Också har vi samtalet och min roll under 

samtalet är att vara sekreterare. Och sen så får eleverna fundera över saker som – hänger det ihop 

med vartannat? Också får dom säga till mig vilka saker som ska kopplas ihop. Så drar jag ihop streck 

så tavlan blir helt klottrig, streck överallt. Sen så börjar vi samtala, fördjupa samtalet kring det som 

har fått mycket streck kring sig. Sen avslutar vi med att se till att alla frågetecken är uträtade. 

Hon upplever att många elever är positiva till modellen: 

Men det är just det där att dom känner att, jag har varit intresserad av deras tankar. Och dom har fått 

prata om texten och dom har fått hjälp av klasskompisarna att förstå sådant som dom själva kanske 

inte riktigt förstod vid första läsningen. […] sen brukar jag återkomma till den är modellen, men 

lyfta in andra texter. Kanske andra noveller, romaner, ibland kan det vara kopplat till en film, att vi 

lyfter in den typen av medier också. Så har vi det på något sätt som en utgångsmodell, som en 

grundmodell för samtal. 

Att eleverna får samtala om det lästa samspelar med Lgy11 då eleverna ska få rikliga 

tillfällen att tala för den personliga utvecklingen (Skolverket, 2018a). Enligt Djikic m.fl. 

(2009:24–29) har fiktionsläsning potentialen att leda till att läsaren kan förändra ens egna 

personliga egenskaper. Detta kan uppnås om läsaren kan absorbera det lästa genom små 

ändringar av sig själv. Kanske kan denna potential stimuleras om eleverna får möjligheter 

att dela sina tankar med varandra samtidigt som de är positiva till arbetsmetoden, något 

som efterfrågas av Vischer Bruns (refererad i Öhman, 2015:39). 

6.1.3 Val av litteratur 

Litteraturvalet anses vara en väsentlig del när samtliga respondenter förklarar hur de 

motiverar eleverna att läsa skönlitteratur. Kanske beror det på att lärare har en frihet i 

litteraturvalet (Litteraturutredningen, SOU, 2012:65, 82–84; Skolverket, u.å.). Alla lärare 

nyttjar möjligheten att ”anpassa urval av litteratur och författare till elevernas intresse, 

program och inriktningar” (Skolverket, u.å.). Anja utgår både från eleverna och från sig 

själv, samtidigt som litteraturvalet baseras på styrdokumenten: 
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Det är ofta väldigt svårt. För man får utgå från eleverna, vad dom har för möjlighet att läsa och vad 

dom har för förmåga. Och sen steg nummer två är vad vi läser. Det vill jag gärna styra. För jag tycker 

att helt fritt kan dom läsa hemma. Men det beror just på vilken elev det är då. Är det en elev som 

aldrig har läst så är det ju bättre att den läser något som den väljer själv än inte alls. […] Sen tycker 

jag det är lite skillnad också i kurs [---] Det står ju att det ska vara mycket nationella och 

internationella verk. Det står också att det ska vara manliga och kvinnliga författare. Så på nått sätt 

försöker man ju variera.  

I övrigt skiljer sig lärarnas tillvägagångsmetoder. Berit undersöker först elevernas tidigare 

läserfarenheter för att hjälpa dem i sina bokval. Detta är något som Fredriksson och Taube 

(2012:205) anser är väsentligt för att öka elevers läskunskaper. Samtidigt försöker hon 

guida eleverna att läsa fiktionslitteratur som både förhåller sig till läro- och ämnesplanen 

och som berör dem: 

Och jag tänker att jag kopplar ju det här till allt som finns i läroplanens första två kapitel. Så försöker 

jag hitta saker som ligger som en röd tråd över undervisningen jag bedriver. Men då hade jag tagit 

fram i alla fall ett förslag på ett antal böcker. Och sen så fick mina elever möjlighet att titta på dom 

böckerna, eller komma med något annat förslag som dom önskade läsa. […] Men jag är också 

väldigt, väldigt noga med att hitta litteratur som jag vet går att knyta till eleverna. […] vi screenar 

dom. Det gör vi i årskurs ett. […] man hittar böcker som knyter an till det dom själva, den värld dom 

befinner sig i, eller den ålder dom befinner sig i, eller den miljö där dom känner sig trygga. 

Cesar försöker tillsammans med sitt ämneslag arbeta med fiktionslitteratur som berör och 

utmanar eleverna för att skapa en bro mellan eleverna och undervisningens innehåll. För 

att lyckas med detta försöker de vara lyhörda gentemot sina elever och placera sig själva 

i elevens situation: 

vi försöker välja litteratur som, som i någon mening ska kännas i hela kroppen. […] som utmanar 

elevernas tankar och uppfattningar och värderingar som dom kan bära på, men även att texterna ska 

kännas i hjärtat, alltså att man blir berörd på ett eller annat sätt. […] just den här övergången från 

elevens föreställningsvärld både tankemässigt och känslomässigt, är det ju viktigt att man hittar en… 

Man brukar prata om en bro mellan eleven och undervisningens innehåll. […] Och sen kan man ju 

om man har någorlunda förmåga att sätta sig själv in i elevens situation, att man placerar sig själv i 

klassrummet så kan man ju… Aa är det här rimligt att en femtonåring ska kunna ha åsikter om? 

Doris delar upp fiktionsläsningen i två kategorier: litteratur som eleverna väljer själva, 

ofta via kompistips vilket hon inspirerats av Chambers, och litteratur som hon själv väljer. 

Hon anser att all fiktionslitteratur som de arbetar med kan kopplas läroplanen: 

Mina elever har alltid egen vald litteratur som dom läser regelbundet i klassrummet och i princip 

varje dag när vi startar upp en lektion sådär. […] Och för den litteraturen som vi ska läsa gemensamt, 

där försöker man ju hitta saker som såklart är på adekvat nivå för årskursen och så. [---] I svenskan 

är det ganska enkelt. Så att vad jag än väljer så kan jag koppla det till flera kunskapskrav och det 

centrala innehållet. 

Alltså varierar samtliga lärare sitt tillvägagångssätt när de ska välja litteratur till 

undervisningen. Däremot utgår alla på något sätt från elevernas intressen. Att eleverna 

ska få inflytande i litteraturvalet, står inte explicit i läroplanerna. Dock kan det utläsas i 

kommentarmaterialen, samt kopplas till att undervisningen ska utgå från ett demokratiskt 

arbetssätt (Skolverket, u.å.; Skolverket, 2018a). 

 

Lärarna är även i olika grad begränsade av litteraturutbudet. Anja har möjlighet att besöka 

biblioteket med sina elever, Berit bedriver ett nära samarbete med skolans bibliotekarie 
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och Doris besöker ofta biblioteket med sina elever och tar hjälp av skolbibliotekarien. 

Cesars situation skiljer sig dock från de övriga lärarna: 

Då har man ett kommunalt bibliotek som samarbetar med skolorna. Och det samarbetet går ut på att 

man skickar ut boklådor, som vi sen smäller upp i något klassrum och kallar bibliotek. Men det är 

ju inget bibliotek. Det är ju… Det är bara en hög med böcker och det finns ju ingen personal 

tillgänglig heller. […] Det vi missar som en bibliotekarie naturligtvis har bättre koll på är all ny 

barn- och ungdomslitteratur som kommer ut. Vi ligger ju hopplöst efter där! 

Detta är anmärkningsvärt eftersom Litteraturutredningen (SOU, 2012:65, 404–405) 

bedömer att lärares litteraturkunskaper måste förbättras för att de ska kunna hjälpa 

eleverna att finna passande ungdomslitteratur. Även Steiner (2012:76–77) har en liknande 

åsikt, att en faktor till att unga vuxna läser mindre är otillräckligt stöd i skolan. Hon menar 

även att det är viktigt att elever väljer ”rätt” fiktionslitteratur för att de ska motiveras att 

läsa. 

6.1.4 Elevers repertoarer 

För att motivera eleverna att läsa skönlitteratur utgår lärarna ofta från elevernas litterära 

repertoarer. Enligt Olin-Scheller (2006:235–237) är just elevers litterära repertoarer – text 

som engagerar eleverna – viktigt att ha i beaktande för att undervisningen ska vara 

givande för eleverna. Anja, Berit och Doris låter eleverna vara med och påverka vad som 

ska läsas. Här berättar Anja att hon ibland använder texter som rör elevernas intressen för 

att motivera eleverna: ”Det finns en del och ibland så använder jag sådana texter och 

försöker peppa dom och så där.”  

 

Cesars strategi skiljer sig från de övriga lärarna. Han upplever att det är svårt att tillgodose 

elevernas individuella val när de ska läsa skönlitteratur, eftersom eleverna har begränsade 

läserfarenheter. Han menar att deras begränsade läserfarenheter resulterar i att det tar lång 

tid att välja en bok. Därför har hans ämneslag valt att all skönlitterär läsning är gemensam: 

Och då har vi medvetet valt att – okej! Vi vet att det är viktigt att elevernas val ska genomsyra 

undervisningen för motivation. Men, när dom inte riktigt tar den bollen – hur gör vi då? Och då har 

vi valt att all läsning som vi gör, den är gemensam. […] sen får man i olika frågor och aktiviteter 

kring texten ska man försöka differentiera, så att man ger alla elever möjligheten att utmana sig 

själva eller att man kan utmana varandra, så att man kan komma vidare i sina tankar. Och då hoppas 

ju vi att genom den här gemensamma läsningen så får man den erfarenheten. Man får det här stödet 

för att förstå texten och bearbeta den, att det är den vägen då som gör att man kanske tillslut blir 

intresserad av att läsa och tycka det är meningsfullt. Om man gör innehållsfråga till det primära, så 

märker i alla fall jag på engagemanget i elevernas samtal och i dom tanketexter dom skriver, att dom 

är genuint intresserade av att prata med andra om sådana här mänskliga frågor som dyker upp i 

litteraturen. 

6.2 Lärarnas relation till det vidgade textbegreppet 

6.2.1 Förhållandet mellan litteratur och det vidgade textbegreppet 

Relationen mellan litteratur och det vidgade textbegreppet har genom arbetet uppfattats 

som mycket komplext. Kanske är det för att digitaliseringen har tagit i-länderna med 

storm under de senaste åren, möjligen i form av det kvantitativa hotet. Hur som helst 
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präglas vår mänskliga tillvaro av digitaliseringen och digitaliseringen ser ut att stanna 

enligt flera forskare som Delgado m.fl. (2018) och Nordberg (2017). Att denna studie vill 

undersöka lärares förhållande mellan litteratur och det vidgade textbegreppet stödjs av 

Persson (2012:176). Han menar att det är av särskild betydelse att undersöka litteraturens 

samband till andra medier med nya glasögon, för att finna tillvägagångssätt för att stärka 

litteraturens ställning. 

 

Först och främst ska det klargöras att samtliga lärare skiljer på tryckt text och text som 

läses på skärm. Anja uppfattar att inlärningsförmågan skiljer sig angående ovanstående. 

Här förklarar hon elevernas tycke: 

Men dom flesta föredrar ju att längre texter tycker dom är svårt att läsa på skärm. Så därför så fort 

vi ska läsa längre texter så måste man nästan få det på bokform eller pappersform då. 

Berit delar liknande åsikt och hänvisar till forskning: ”Det finns ju många studier som 

visar att när man läser digitala, alltså ute på nätet, så blir det mycket kortare tid man lägger 

på läsningen. Det blir mer fragmentariskt.” Hennes argumentation överensstämmer med 

Carrs (2010:91), att information på en skärm stör vår koncentration eftersom innehållet 

fragmenteras. Cesar utgår och resonerar från sina egna erfarenheter när eleverna läser 

digitalt: ”Dels är dom ovana och sen så finns inte det fysiska stödet […] Det är inte så lätt 

att orientera sig. Det kan dyka upp störningsmoment på skärmen och så där.” Doris 

exemplifierar navigationsproblem vid läsning av digital text: ”det är svårare att orientera 

sig i den här texten. […] I en text i en bok har man fysiska fästpunkter som man kan gå 

tillbaka till.” Även om lärarna bygger sina resonemang på forskning eller egna 

uppfattningar, tycks de alltså ha en övervägande negativ bild av digital läsning i 

förhållande till elevernas lärande. Likaså visar studien av Delgado m.fl. (2018:20) att 

läsning av tryckt text överträffar läsning på skärm vad gäller inlärningsförmågan. 

Däremot understryker författarna att det vore dumdristigt att undvika digital läsning med 

tanke på hur våra samhällen ser ut i dag (Delgado m.fl., 2018:21). Även Skolverket tycks 

dela denna uppfattning då Lgy11 lyfter fram att undervisningen även ska präglas av det 

digitala (Skolverket, 2018a). 

 

För att koppla det digitala till läsningen resonerar lärarna annorlunda. Anja och Doris 

tycks ha en mer konservativ inställning till digitaliseringens potential och Berit och Cesar 

verkar försöka se möjligheterna. Vad gäller Anja tycks hon å ena sidan inte se 

digitaliseringens potential kopplat till litteraturläsning förutom när efferent läsning 

bedrivs. Å andra sidan nämner hon ljud och bild för att motivera elever: 

Jag har väl kanske ingen annan direkt användning av digitaliseringen vad gäller litteraturläsningen 

mer än att leta fakta, information och så. Eftersom själva läsningen vill gärna eleverna inte ha digital, 

förutom då en del lyssnar. […] man använder ju mycket så här korta filmsnuttar och sådant. Det gör 

man ju nästan dagligen som typ digital pedagogik, eller Youtube eller så. 

Doris föredrar att inte använda digitala läromedel som en bas i undervisningen. Hon tror 

att det kanske kan riskera den djupa inlärningen: 
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Och jag tror även att många förmågor som man i dag skulle kunna koppla eller hitta, kanske inte 

kommer till sin rätt för att dom kommer aldrig till det här, djupa inlärningen. Utan dom, av 

pubertetsskäl kanske, fastnar i den här verklighetsflykten och spelandet och det där. 

Däremot tycker både Anja och Doris att det är positivt att elever med lässvårigheter får 

lyssna som ett komplement till text. Dock anser de att elever med fungerande läskapacitet 

ska arbeta med konventionell läsning och inte regelmässigt lyssna för att ”slippa” läsa. 

Doris uttrycker sig enligt följande: 

Och om man då tänker sig, en framtid där man bara lyssnar in kunskapen eller bara tittar på den på 

film. Det kanske inte blir någon skillnad. Eller, så kan det bli en skillnad, att våra hjärnor inte 

kommer att kunna utveckla dom här djupa analysnivåerna. Det kan vi inte veta. 

I ett senare skede spinner Doris vidare på ovanstående resonemang utifrån 

digitaliseringen i något som kan tyckas vara ett dystopiskt perspektiv: 

Det vet jag att det digitala mediet uppmuntrar ju till snabba intryck och inte så mycket reflektion 

och djupordande bearbetning. Så att jag tror att i värsta fall om man ska måla fan på väggen och 

tycka – hur ska det här gå? Så kanske vi får en generation eller två som kommer ha svårt att tillägna 

sig högre utbildning, svårare studier och så, svårare att kunna göra egna slutsatser och då 

forskningsresultat eller vad man ska säga. 

Hennes resonemang i de två ovanstående citaten påminner om Carrs (2010) och Wolf och 

Barzillais (2009) argumenteringar. Att det digitala mediet uppmuntrar till snabba intryck 

är något som Carr (2010:91) oroar sig för, då han menar att vår koncentrationsförmåga 

påverkas negativt av vetskapen att andra program pågår i vår bakgrund. Innehållet av det 

vi tar till oss blir då mer fragmentariskt. Doris mer dystopiska tanke att digitaliseringen 

hasarderar vår framtid i form av utbildning och forskning liknar Wolf och Barzillais 

(2009:33) symbolisering av en Gordisk knut. Med symboliseringen menar de att 

digitaliseringen har kognitiva övertag gentemot djupläsningen. Detta kan utmana 

kommande generationer och således vårt framtida samhälle eftersom den digitala kulturen 

kan förändra hur vi tillhandahåller och förstår information, vilket således kan förändra 

hur vi tänker. 

 

Ibland kopplar Anja och Doris även text till andra delar av det vidgade textbegreppet. 

Samtidigt menar Doris att strikt läsning behövs för att frigöra fantasin och skapa egna 

bilder. Därför brukar hon först låta eleverna läsa en bok och sedan kanske de kan få se 

filmen med motiveringen: ”Jag vill inte att dom ska ha filmens bilder i huvudet.” Stundom 

integrerar hon även bild till text samtidigt som hon är noga med att det ska uppfylla ett 

visst syfte, alltså att det inte görs slentrianmässigt. Historiska geografiska bilder kan till 

exempel användas för att eleverna ska få en större förståelse av textens kontext. Om 

fiktionslitteratur innehåller tillhörande bilder kan även de användas för att berika 

elevernas upplevelser, vilket eleverna brukar tycka om då hon skjuter bilderna på en 

projektor som visualiseras parallellt med högläsning. 

 

Berit däremot, verkar lägga större vikt vid digitaliseringen i litteraturundervisningen än 

Anja och Doris: 
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Nu började ju de nya styrdokumenten gälla i höstas med den digitala kompetensen och då tänker jag 

att då måste vi ju förhålla oss till det. Vi måste ge eleverna strategier för hur dom ska jobba med 

texter som är digitala och kanske multimodala, så att dom kanske innehåller fler modaliteter än bara 

skriven text. Och att det blir mitt uppdrag som lärare, att hjälpa dom och att ge dom, dom här 

strategierna. 

Om elever inte lär sig lika mycket när de läser digitalt som när de läser en bok, resonerar 

Berit att det är lärarens ansvar att motarbeta detta: 

Då måste vi ju ha lite självreglerande aktiviteter som gör att vi stannar kvar i texten, att vi vågar 

fördjupa oss i texten, att vi kanske gör en tankekarta på ett papper vid sidan under tiden vi läser. 

Att stanna kvar i texten genom olika aktiviteter är något som Wolf och Barzillai 

(2009:34–36) uppmanar. De menar att detta kan bidra till att läsaren får en djupare 

förståelse och att risken för en ytligare läsning minskar. Vidare tror Berit att 

digitaliseringen både kan ses som ett stöd till läsningen och på sikt även hjälpa läsningen, 

eftersom dagens elever inte bara ska läsa fiktionslitteratur utan även tolka och värdera 

digitala texter. Det blir ytterligare ett sätt att läsa anser hon. Berit exemplifierar detta med 

något hon kallar ”book snaps”: Först läser eleverna en skönlitterär bok. Sedan använder 

de digitala ”avatarer” (en fiktiv digital gestalt) för att fotografera en sida som innehåller 

något som de har reagerat på. Därefter skriver eleverna en textruta till bilden där de 

förklarar vad de har reagerat på, vilket delas på en gemensam digital arbetsyta. Slutligen 

arbetar de med elevernas nyskapade material. Hennes strategi tycks påminna om 

svenskläraren Malin Larssons i Skolverkets reportage (Skolverket, 2018b). I båda 

kontexterna utgår informationen från fiktionslitteratur, som sedan kopplas och nyttjas 

med hjälp av det vidgade textbegreppet för att få en djupare förståelse. 

 

Cesar berättar att hans ämneslags strategi är att undvika digitaliseringen vid själva 

läsningen av fiktionslitteratur. Däremot anser han att digitaliseringen medför stora 

möjligheter att arbeta med det lästa på innovativa sätt, vilket de ofta eftersträvar: 

om man då ser läsningen i ett lite större perspektiv och inte bara ser till text, utan tänker även till 

ljud och bild och film, så använder vi det ganska mycket, som textmöten […] att det finns 

ämneskopplingar, eller tematiska kopplingar, eller kopplingar till textens budskap, att man då kan 

titta på en kort film, eller en nyhetsbild, eller ett konstverk exempelvis, som man då kan göra 

kopplingar till det lästa… 

Han ser även direkta fördelar med digitaliseringen och anser att den både kan användas 

för att skapa förståelse i ett större sammanhang och medföra variation i undervisningen: 

Det växer fram en fylligare bild av vilket sammanhang man kan läsa den här texten. […] Sen blir 

det automatiskt en variation på undervisningen också. […] Det blir lite mer dynamiskt. Och sen 

skapar man förutsättningar för eleverna att göra kopplingar från texten till någonting annat. Och där 

tror jag lärare generellt behöver tänka lite. Vi ställer ganska höga krav på eleverna: Nu ska du koppla 

det här du har läst till någonting annat – ja till vadå? Dom har ju så otroligt begränsat med kunskap 

och då måste vi ge dom mycket, mycket mer i undervisningen. Och där kan digitaliseringen fylla en 

roll, att man använder andra källor för att låta den här huvudtexten då, möta det i någonting annat. 

 

Cesar lyfter svårigheterna att eleverna ska koppla det lästa till något annat. Även 

Nordberg (2017:250–252) visar på liknande problematik i sin studie, att elever inte tycks 

se kopplingen mellan fiktionslitteratur och det vidgade textbegreppet, att den fysiska 
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boken är något unikt som inte kan inkluderas i övrig medieanvändning. Det kan dock 

tyckas vara uppseendeväckande att Cesar menar att hans elever har svårigheter att koppla 

fiktionslitteratur till något annat, till vad som helst. Om eleverna endast ser boken som 

något unikt och om de har problem att se bortom den faktiska texten i fiktionslitteratur, 

kan det spekuleras i hur de ska kunna uppfylla kunskapskrav som ”Eleven återger någon 

iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.” (Skolverket, 

2018a). Alltså kan det tyckas att eleverna på något sätt måste släppa greppet om boken 

som något unikt för att klara kurserna i skolan och kanske kan digitaliseringen vara en 

tillvägagångsmetod i stället för en antagonist. Cesar ger sin syn i frågan: 

Tekniken har ju inget egenvärde i sig, utan man ska använda det för att planera, eller producera, eller 

presentera, eller kommunicera. Har man inte förstått det, då har man en ganska lång resa framför 

sig, att förstå vad digitaliseringen på riktigt innebär. Och där tycker jag att man har halkat lite snett 

i några av dom här formuleringarna faktiskt. 

Alltså understryker Cesar att digitaliseringen i sig inte har något egenvärde i skolan, men 

att den kan användas för andra ändamål i undervisningen. Norberg (2017:250–252) menar 

att eftersom framtiden till största sannolikhet kommer innefatta både fiktionslitteratur och 

digitalisering, är en utmaning att sammanlänka fiktionslitteratur och den föränderliga 

digitaliseringen. Cesar ger ett explicit exempel på hur ovanstående kan te sig i en 

undervisningssituation: Först sker gemensam läsning av en novell som problematiserar 

digitaliseringen. Parallellt skriver eleverna tankeloggar och resonerar hur de förhåller sig 

till digital teknik. Sedan används en musikvideo som synliggör olika fenomen som 

uppstår i samband med framför allt mobiltelefonen. Eleverna får välja en scen ur 

musikvideon som de tar en skärmdump på och sedan får de skriva ner tankar och känslor 

som rör skärmdumpen. Detta ventileras mellan eleverna och de får läsa varandras 

resonemang. Vidare kan arbetet utvecklas genom att de utifrån en scen får skriva en mini-

novell som handlar om samma tematik eller har samma budskap. 

 

Varken Berits eller Cesars tillvägagångsmetoder tycks innefatta de delar av kopplingen 

mellan litteraturläsning och det vidgade textbegreppet som tidigare har kritiserats. Deras 

arbetsmetoder undgår Öhmans (2015:148–149) skepticism, att litteratur undviks att läsas, 

att det vidgade textbegreppet dominerar på litteraturens bekostnad. Detta eftersom 

litteraturen i de två ovanstående lärarnas kontext läses i vanlig ordning. Snarare används 

digitaliseringen för att bearbeta det lästa. Att bena ut det som läses för att få djupare 

förståelse tycks vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att motverka det Norberg 

(2015:203) visar i sin studie: att det övergripande problemet till att unga vuxna läser allt 

mindre litteratur är minskad läslust och läsförståelse. Om undervisningen lyfter frågor 

som uppstår i textmötet, vilket gör att läsaren bitvis måste stanna upp i läsningen för att 

analysera texten, läsa mellan raderna och dylikt, kan dessa frågor tyckas vara strategier 

för att styra eleverna. Dessa strategier kan således tyckas vägleda eleverna att inte se 

boken med strikta ramar som präglas av en njutning, där kopplingen till texten är 

huvudsyftet. Just lässtrategier är något som flera forskare och myndigheter efterfrågar av 

lärare för att de ska kunna stimulera lärandet och samtidigt möta de ständigt nya krav som 
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ställs av samhället i och med den ökande digitaliseringen (Litteraturutredningen, SOU, 

2012:65, 404–405; Persson, 2014:175–176; Säljö, 2018:180–181; Wolf och Barzillai, 

2009:34–36). 

6.2.2 Vidare utbildning 

Lärarna har den största påverkan vad gäller elevernas skolresultat och därför behöver 

lärarna ökad kunskap för att kunna stimulera elevernas lärande. De behöver både djupare 

litteraturkunskaper och lämpligare didaktiska verktyg (Litteraturutredningen, SOU, 

2012:65, 404–405). Fortbildning efterfrågas från olika håll: Kulturrådet (KUR, 

2007/4360:44–51) efterlyser fortbildning för sammankopplingen mellan litteratur och 

kultur, Fredriksson och Taube (2012:157) menar att fortbildning för lärare förbättrar 

elevers läsning och Säljö (2018:180–181) efterfrågar lämplig pedagogik för teknik. Alltså 

tycks just lärares fortbildning vara intressant att undersöka ytterligare i förhållande till 

hur lärare förhåller sig till det vidgade textbegreppet. 

 

Alla lärare har på något sätt planerad tid för fortbildning. Anja berättar att det ingår i 

yrket: ”det står ju att jag ska planera min undervisning och då måste jag ju hitta grejer 

någonstans.” Hon tycks se till att hon själv får den fortbildning som hon anser att hon 

behöver: 

Hitta själv eller i ämneslag eller eleverna tipsar om att ”Jag har hittat det här.” Eller jag använder ju 

extremt mycket själv olika lärargrupper och så på nätet. [---] Jag har ju hittat saker själv som jag har 

åkt på kurser och så. 

Berit uttrycker själv att hon är intresserad av digitala verktyg som används i didaktiska 

syften. Hon har aktivt sökt både fortbildning och likvida medel: 

syftet med dom här pengarna var just att utveckla skolan utifrån att vi kom mitt in i en 

digitaliseringsprocess. […] Så har jag inte fått fortbildning så har jag nog själv sökt mig till den. Jag 

har gått lite kurser i flippat klassrum […] informationssökning och källkritik kopplat till andra 

medier […] Så skolan har kanske inte lyckats ge mig så mycket fortbildning. För här ger man rätt 

så mycket grundläggande och den känner jag att jag redan har haft. Och den har jag tagit till mig av 

mitt eget intresse. 

Cesar resonerar liknande, att det till stor del är upp till lärarna själva. Han berättar att 

lärarna i hans ämneslag samarbetar mycket för att bilda varandra: 

det ingår ju i dom här tio timmarna som man har […] Vi resonerar om litteratur och filmer och 

poddar och nyheter och så, som vi då har tagit del av senaste veckan. Också försöker vi förpacka det 

här i undervisningsformat. […] Jag tror att nyckeln till ökad kvalitet i undervisningen, den går 

genom våra ämnen. Eller jag är fullständigt övertygad om det. Så att man måste lägga mycket tid på 

ämnesförberedelser och att jobba tillsammans med mina kolleger för att göra undervisningen bättre. 

Doris berättar att hennes skola hjälper att fortbilda lärarna: 

Dom lärarna som är bättre på det här än jag, vilket är typ dom flesta [skratt]. Nejdå, men dom som 

kanske har som försteläraruppdrag att jobba med digitala verktyg. Dom presenterar ibland. […] 

Visst har jag haft möjlighet att ta del av och sätta mig in i sådant. 

Det som kan antydas av lärarnas svar är att de som tycks vara mest intresserade och ha 

mest kunskap av den digitala tekniken, också är de som till större del verkar nyttja 
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skönlitteratur och berättande i andra medier som film, datorspel och liknande för att 

motivera elever.  
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7 Diskussion 

7.1 Hur motiverar lärare elever till att läsa skönlitteratur? 

Lärarnas strategier och metoder skiljer sig när de ska motivera eleverna att läsa 

skönlitteratur. Gemensamt för samtliga lärare i studien är att de följer Skolverkets (2018a) 

riktlinjer, att anpassa undervisningen till alla elevers behov och förutsättningar. Att 

matcha eleverna med ”rätt” böcker tycker de är viktigt, vilket stödjs av forskning 

(Fredriksson & Taube, 2012:205; Steiner, 2012:76–77). Detta kan exempelvis uppnås 

genom att eleverna får fylla i en enkät med tidigare läserfarenheter och intressen, eller att 

läraren försöker placera sig själv i elevens situation. 

 

Själva litteraturvalet är svårt när lärarna ska motivera eleverna. Många gånger får eleverna 

vara delaktiga, vilket kan stödjas av Skolverket (2018a) med tanke på 

demokratiuppdraget. Andra gånger väljer lärarna själva vilken litteratur som ska läsas. 

För sina skönlitterära val argumenterar lärarna å ena sidan för att Skolverkets ramar gör 

att viss litteratur måste behandlas. Å andra sidan anser de många gånger att vilken 

skönlitteratur de än väljer, kan litteraturen på något sätt kopplas till läro-, ämnes-, eller 

kursplanen. Många lärare besöker bibliotek frekvent med sina elevgrupper för att få 

inspiration. Ibland samarbetar de även med bibliotekarier för att välja lämplig 

fiktionslitteratur. Denna tjänst tycks endast vara positiv då lärarna upplever den som ett 

stöd. Samtidigt bedömer Litteraturutredningen (SOU, 2012:65, 404–405) att lärares 

litteraturkunskaper måste förbättras för att de ska leda eleverna till att finna lämplig 

ungdomslitteratur. Ett samarbete mellan lärare och bibliotek/bibliotekarier kan tyckas 

verka för att just öka lärares litteraturkunskaper. Detta samarbete kan även ge eleverna än 

mer stöd i skolan, något som Steiner (2012:76–77) anser är en faktor till att unga vuxna 

läser mindre. Att välja ”rätt” fiktionslitteratur menar hon är viktigt för att elever ska 

motiveras att läsa. 

 

En lärare berättar att hon även nyttjar kunskap utanför skolan för att motivera eleverna. 

Detta är bra eftersom Litteraturutredningen (SOU, 2012:65, 401) efterfrågar ansvar från 

det övriga samhället för att medverka för ungas läsförståelse och läslust. Om lärare 

däremot tar på sig allt ansvar själv och inte efterfrågar stöd utanför skolan, är det svårt att 

se hur detta ska kunna nyttjas. 

 

När läsningen planeras verkar det vara positivt att schemalägga tid för läsning, eller att 

läsa varje morgon. Själva läsningen kan ske genom både tyst individuell läsning och 

högläsning. I läsprocessen är det viktigt att klassen på något sätt bearbetar det lästa och 

hjälper varandra att få utökade kunskaper som både rör den efferenta- och estetiska 

läsningen. Hur mycket lärare ska trycka på läsningens positiva effekter för att motivera 

eleverna att läsa skönlitteratur, råder det delade meningar om. En lärare använder ofta den 
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metoden och en annan lärare undviker ovanstående eftersom han vill att eleverna själva 

ska komma på varför skönlitteratur ska läsas. Ett mellanting är att finna rätt balans i 

motivationsspektrumet, vilket en tredje lärare gör. Hon trycker på att motivera läsning i 

en rimlig dos, för att inte riskera att motivationsstrategierna övergår till ett ”tjatande” som 

hämmar motivationen. 

7.2 Hur nyttjar lärare skönlitteratur och berättande i andra medier? 

Alla lärare skiljer på tryckt text och text som läses på skärm och de anser att den tryckta 

texten överträffar skärmläsningen när elever ska läsa något. Lärarnas svar innehåller 

bland annat argument som: läsning på skärm medför navigationssvårigheter och 

störningsmoment. Dessutom blir läsningen mer fragmentarisk och eleverna föredrar 

många gånger att läsa längre texter på papper. Deras argument stödjs av flera forskare 

(Carr, 2010:91; Delgado m.fl., 2018:20). 

 

Med tanke på de reviderade styrdokumenten där digitaliseringen har fått större utrymme 

anser lärarna att de i någon mån måste förhålla sig till det. Hälften av lärarna tar en mer 

konservativ ställning till att nyttja skönlitteratur och berättandet i andra medier för att 

motivera elever. Trots detta nyttjar denna hälft förhållandet mellan skönlitteratur och det 

vidgade textbegreppet i någon mån. Att stödja berättandet med hjälp av historiska bilder 

eller tillhörande bilder till fiktionslitteraturen, samt att lyssna som komplement för elever 

med lässvårigheter, är något de använder i undervisningen. Den andra hälften av lärarna 

är mer innovationsbenägna i och med att de ser teknikens möjligheter. Denna hälft verkar 

även ha fått mer fortbildning angående digitaliseringens potential. För att undvika 

skärmläsningens negativa effekter och samtidigt nyttja den digitala tekniken, sker läsning 

av fiktionslitteratur i vanlig ordning. Däremot använder de tekniken till att stanna upp i 

texten och till att bearbeta det lästa både estetiskt och efferent. En lärare trycker explicit 

på arbetssättets fördelar som utökad variation på undervisningen, fylligare 

inlärningskontext och utökade möjligheter att få kunskaper om samband. Dessa 

undervisningsmetoder är goda exempel på litteraturundervisning som sammankopplas 

med digitaliseringen, vilket efterfrågas av flera forskare (Nilsson, 2015:279; Nordberg, 

2017:250–252; Pettersson, 2015:279). 

 

I dag minskar både den tid unga människor lägger ner på läsning och deras läsförmåga, 

samtidigt som skärmtiden ökar explosionsartat (Litteraturutredningen SOU, 2012:65, 45, 

58, 67–68). Flera forskare spår att digitaliseringen kommer expandera i framtiden, bland 

andra Steiner (2014) och Säljö (2014), men Pettersson m.fl. (2015:279) anser att behovet 

av fiktion inte kommer att avta. Det är lätt att som lärare fortsätta beklaga sig över unga 

vuxnas ökande skärmtid och minskande läslust, läskunskaper och läsmotivationer. Om vi 

märker att elever inte motiveras att läsa skönlitteratur enligt ”traditionell” undervisning, 

krävs ett uppvaknande. Eftersom det är vår uppgift att ge elever de strategier och verktyg 

de behöver för att klara utbildningen och eftersom vi har den största påverkan på 
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elevernas skolresultat, är det på tiden att vi agerar. Var inte rädd för att se nymodighetens 

potential, för fortbildning och för att anpassa undervisningen efter våra elever och den 

samtid vi lever i. På så sätt kan vi utesluta frågan Samhällsutvecklingens bröd, 

bokläsningens död? 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Flera forskare efterfrågar just hur lärare kan nyttja de två begreppen fiktionslitteratur och 

det vidgade textbegreppet i sitt arbete (Nilsson, 2015:279; Nordberg, 2017:250–252; 

Persson, 2012:176). Den här studien har endast intresserat sig för att undersöka lärarnas 

uppfattning i frågan. Att undersöka hur detta kan te sig i den faktiska undervisningen kan 

vara intressant att undersöka i framtiden. Detta kan ske genom observationsstudier, eller 

att förutspå hur detta kan framställas i ett framtidsscenario eller något typ av utopi, där 

lärare motiverar litteraturläsning för sina elever och samtidigt nyttjar teknikens 

möjligheter. 

  



40 

Litteraturförteckning 
Aristoteles (1994). Om diktkonsten. Göteborg: Anamma 

 

Carr, Nicholas G. (2010). The shallows: what the Internet is doing to our brains. New York: W.W. 

Norton 

 

Dalen, Monica (2015). Intervju som metod. 2., utök. uppl. Malmö: Gleerups utbildning 

 

Delgado, Pablo, Vargas, Cristina, Ackerman, Rakefet & Salmerón, Ladislao (2018). Don´t throw away 

your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. 

Educational Research Review. (under utgivning) 

 

Djikic, Maja, Oatley, Keith, Zoeterman, Sara & Peterson, Jordan B. (2009). On Being Moved by Art: 

How Reading Fiction Transform the Self. Creativity Research Journal. (21)1, 24–29 

 

Fiktion. [u.å.]. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiktion-(estetiskt-

och-litteraturteoretiskt) (Hämtad 2019-01-11). 

 

Fredriksson, Ulf & Taube, Karin (2012). Läsning, läsvanor och läsundersökningar. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Höglund, Lars (2012). Bokläsning i skiftet mellan traditionella och digitala medier. I Ulla Carlsson och 

Jenny Johansson (red.). Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom. Läsarnas marknad, 

marknadens läsare – en forskningsantologi. SOU (2012:10). Stockholm: Fritze 

 

Kulturrådet (2007). Hinder och framgångsfaktorer för samverkan kulturliv och skola. KUR 2007/4360 

Hämtad från Kulturrådet, 

http://www.kulturradet.se/Documents/Press/Pressmeddelanden/kultur_skola_rapport.pdf (Hämtad 

2019-01-25). 

 

Langer, Judith A. (2017). Litterära föreställningsvärldar: litteraturundervisning och litterär förståelse. 2. 

uppl. Göteborg: Daidalos 

 

Larsson, Lisbeth (2012). Om värdet av att läsa skönlitteratur. I Ulla Carlsson och Jenny Johansson (red.). 

Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom. Läsarnas marknad, marknadens läsare – en 

forskningsantologi. SOU (2012:10). Stockholm: Fritze 

 

Mar, Raymond A. & Oatley, Keith (2008). The function of fiction is the abstraction and simulation of 

social experience. Perspectives on Psychological Science. (3)3, 173–192 

 

Nilsson, Skans Kersti (2015). Integrationens syn på fiktionsläsning: Samtal mellan unga vuxna i 

fokusgrupper. I Pettersson, Torsten (red.), Nilsson, Skans Kersti, Wennerström Wohrne, Maria & 

Nordberg, Olle (2015). Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. 

Göteborg: Makadam 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiktion-(estetiskt-och-litteraturteoretiskt)
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fiktion-(estetiskt-och-litteraturteoretiskt)
http://www.kulturradet.se/Documents/Press/Pressmeddelanden/kultur_skola_rapport.pdf


41 

Nordberg, Olle (2017). Avkoppling och analys: empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär 

kompetens os svenska 18-åringar. Diss., Uppsala universitet. 

 

Nordberg, Olle (2015). Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska tonåringars attityder till 

fiktionslitteratur. I Pettersson, Torsten (red.), Nilsson, Skans Kersti, Wennerström Wohrne, Maria & 

Nordberg, Olle (2015). Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. 

Göteborg: Makadam 

 

Penne, Sylvi (2013). Skjønnlitteraturen i skolen i et literacy-perspektiv. I Literacy i læringskontekster. 

(2013). [Oslo]: Cappelen Damm AS 

 

Persson, Magnus (2007). Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den kulturella 

vändningen. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Persson, Magnus (2012). Läsning i skolan – och läsning i den högre skolan. I Ulla Carlsson och Jenny 

Johansson (red.). Litteraturutredningen i samarbete med Nordicom. Läsarnas marknad, marknadens 

läsare – en forskningsantologi. SOU (2012:10). Stockholm: Fritze 

 

Pettersson, Torsten (2015). Fiktionslitteraturens ställning och läsforskningens möjligheter. I Pettersson, 

Torsten (red.), Nilsson, Skans Kersti, Wennerström Wohrne, Maria & Nordberg, Olle (2015). 

Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. Göteborg: Makadam 

 

Pettersson, Torsten (red.), Nilsson, Skans Kersti, Wennerström Wohrne, Maria & Nordberg, Olle (2015). 

Litteraturen på undantag?: unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige. Göteborg: Makadam 

 

Rosén, Monica (2012). Förändringar i läsvanor och läsförmåga bland 9- 10-åringar: Resultat från 

internationella studier. I Ulla Carlsson och Jenny Johansson (red.). Litteraturutredningen i samarbete 

med Nordicom. Läsarnas marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi. SOU (2012:10). 

Stockholm: Fritze 

 

Rosenblatt, Louise M. (2002). Litteraturläsning som utforskning och upptäcktsresa. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Skolverket (2002). Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (u.å.). Kommentarmaterial till ämnesplanen i svenska i gymnasieskolan. Hämtad från 

Skolverket, 

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarma

terial_gymnasieskolan_svenska.pdf (Hämtad 2019-01-31). 

 

Skolverket (2018a). Läroplan i gymnasieskolan. Hämtad från Skolverket, 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-

gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan (Hämtad 2019-03-29). 

 

Skolverket (2018b). De arbetar språkutvecklande med digitala verktyg i svenskundervisningen. Hämtad 

från Skolverket, https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-svenskundervisningen


42 

och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-svenskundervisningen (Hämtad 

2019-02-06). 

 

Skönlitteratur. [u.å.]. Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/skönlitteratur 

(Hämtad 2019-01-14). 

 

SOU (2012:65). Litteraturutredningen, Läsandets kultur. Stockholm: Fritze Tillgänglig på internet: 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2012/09/sou-201265 

 

Steiner, Ann (2014). Läsning, litteratur och böcker i en digital värld. I Carlsson, Ulla & Facht, Ulrika 

(red.), Medie-Sverige: statistik och analys. 2014, NORDICOM-sverige, Göteborg, 2014 

 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Säljö, Roger (2018). Symboliska teknologier och lärande i en digital tid – om samspelet mellan samhälle, 

teknik och kognitiva vanor. Pedagogisk forskning i Sverige. (23)5, 168–183 

 

Torell, Örjan & Torell, Örjan (2002). Hur gör man en litteraturläsare?: om skolans 

litteraturundervisning i Sverige, Ryssland och Finland : [rapport från projektet Literacy 

Competence as a Product of School Culture] / Örjan Torell (red.). Härnösand: Institutionen för 

humaniora, Mitthögskolan 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. 4., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Vischer Bruns, Christina (2011). Why literature?: the value of literary reading and what it means for 

teaching. New York: Continuum 

 

Wolf, Maryanne & Barzillai, Mirit (2009). The importance of deep reading. Educational Leadership. 

66(6), 32–37 

 

Öhman, Anders (2015). Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerup 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/de-arbetar-sprakutvecklande-med-digitala-verktyg-i-svenskundervisningen
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2012/09/sou-201265


 

Bilaga 

Bilaga 1 Intervjuguide 

INLEDANDE FRÅGOR FÖR EN GOD STÄMNING 

Läget? Sportlov? Artighetsfraser… Frivilligt deltagande, rätt att avbryta/inte svara, 

anonymt, spelas in – transkriberas och kodas – raderas, intresserad av dina svar, tänk 

efter. 

 

Ca en timme, öppen dialog, frågeguide, styra samtalet. Starta? 

 

När gick du utbildningen? Var? Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka kurser 

undervisar du i? Vilka klasser? Var ligger skolan? Kommunal? Hur länge har du arbetat 

på den här skolan? Var har du arbetat tidigare? Hur ställer du dig till litteraturläsning? 

Tycker du litteraturläsningen är hotad? 

 

SYFTE: Hur motiverar lärare/du litteraturundervisningen för dina elever, med tanke på 

den ökade digitaliseringen? 

 

1. HUR NYTTJAR DU SKÖNLITTERATUR OCH ANDRA TYPER AV TEXTER 

SAMT FILM OCH ANDRA MEDIER I LITTERATURUNDERVISNINGEN FÖR 

ATT STIMULERA ELEVERS LÄRANDE? 

 Hur väljer du litteratur i din undervisning? 

 Vilka faktorer påverkar ditt val av litteratur? (tillgänglighet, elevgrupp (intressen, 

litteracitet…), arbetsgrupp, skolans traditioner, undervisningens syfte…) 

 Vilket syfte tycker du litteraturen har i svenskämnet? (efferent – objektiv läsning, 

sakprosaläsning, informationssökning/estetisk – subjektiv läsning, suga åt sig 

textens estetiska smörgåsbord utifrån sig själv) 

 Finns det litteratur som du önskar använda i undervisningen, men som kan vara 

svårt? Utveckla… 

 Hur mycket tänker du på det som står i läro-/ämnesplanen när du/ni väljer 

litteratur? 

- Känner du dig mer styrd och begränsad eller mer fri? På vilket sätt? 

- Känns läro-/och ämnesplanen som ett stöd? Hur? Använder du annat 

material från Skolverket i valet av litteratur? 

 Fördelar/nackdelar med litteraturläsning kontra andra typer av medier? Varför? 

 Vissa experter oroar sig för att digitaliseringen kommer resultera i försämrad 

läsförmåga och minskad kvalitetslitteratur. Andra experter tror att digitaliseringen 

ska revolutionera läsning till det bättre. Hur ställer du dig i fråga? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du med att litteraturläsning sammankopplas med 

det vidgade textbegreppet – förklara begreppet!? Motivera gärna ditt svar. 



 

 Reviderade styrdokument – digitaliseringen. Vad tänker du om att skolan ska 

förbereda eleverna för en värld som i större utsträckning präglas av 

digitaliseringen? Kan detta integreras vid litteraturläsning? Hur? 

 Vill du ge något exempel där du stimulerar elevers lärande genom skönlitteratur 

och andra typer av texter samt film och andra medier i litteraturundervisningen? 

 Hur ser du på möjligheterna att använda appar, virtualla miljöer, simuleringar och 

liknande i undervisningen för att stimulera till läsning av skönlitteratur? 

Fortbildning? 

 Hur går du tillväga för att bedriva undervisningen utifrån elevernas behov? 

(Elever som ligger på olika nivå, olika förutsättningar, ogillar att läsa…) 

 Hur behandlas lässvaga elever? (Ljudbok, lättläst, novell) 

 Har du fått tillfälle till fortbildning, tid för reflektion eller liknande för att 

stimulera elevers lärande med hjälp av litteraturläsning och andra medier? Hur 

kommer det sig? På vilket sätt har dina kunskaper utvecklats? 

2 HUR MOTIVERAR DU ELEVERNA ATT FINNA LITTERATURLÄSNING 

RELEVANT? 

 Enligt forskning tenderar unga vuxna att ägna allt mer tid åt digitala medier och 

mindre tid åt litteraturläsning. Denna tendens ser även ut att öka. Vad tänker du 

om det? 

 Hur motiverar du eleverna att läsa litteratur? 

 Vet dina elever varför de bör läsa litteratur? Varför/varför inte? 

 Enligt forskning kan litteratur ge kunskaper om den sociala verkligheten i den 

riktiga världen, demokratifostran, förstärka empati, personlighetsutveckling m.m. 

- Hur arbetar du/ni med estetisk/subjektiv läsning: att gå in i texten, öppna 

sina känslomässiga sinnen för att suga åt sig textens estetiska smörgåsbord 

(empati, självinsikt, demokratifostran, abstrakt tänkande, 

personlighetsutveckling, kunskaper om den sociala verkligheten i den 

riktiga världen, värdegrundsfrågor)? 

- Hur arbetar ni med efferent/objektiv läsning: 

Sakprosaläsning/informationssökning, vad som framkommer av en text 

objektivt (för att elever ska förstå och sovra information)? 

 Sker någon typ av undervisning i andra läsmetoder (informationssökning, 

elevrespons, uppfatta rätt budskap)? Varför/varför inte? Hur går det till? 

 Får elever schemalagd tid för litteraturläsning? Varför/varför inte? Hur? 

 Förväntas de läsa hemma? Varför/varför inte? Hur? Hur mycket? 

ÖVRIGT 

 Är det något övrigt du vill tillägga? 


