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Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar förstelärare i svenska, 
i årskurs 4-6 och på gymnasiet, har om undervisning med skönlitteratur i relation 
till elevers läsmotivation. Dessutom undersöktes hur dessa uppfattningar 
visades i undervisningen. 
  

Teori: Vetenskapsteoretiskt har studien ett sociokulturellt perspektiv. Vidare används 
även läsreceptionsteorier i analysen av det empiriska materialet och i 
diskussionkapitlet. 
  

Metod: Studien har en kvalitativ inriktning. I studien har fyra lärare intervjuats vid två 
tillfällen. Intervjuerna var semi-strukturerade. Studien innefattar även fyra 
observationer av lektioner där litteraturundervisning genomfördes. En 
observation för varje lärare.  
 

Resultat: Resultatet av de kvalitativa intervjuerna visar att lärarna anser att läsintresset har 
minskat de senaste åren. Lärarna uttrycker att det kan vara svårt att motivera 
eleverna att läsa. Lärarnas mål med undervisningen är att eleverna framförallt 
ska känna läsglädje. Av lärarnas uttalanden framgår att de ofta samtalar om 
böcker i undervisningen och att dessa samtal präglas av en öppenhet där det 
finns möjligheter för eleverna att själva tolka det de läst. Förutom detta 
gemensamma arbete präglas även lärarnas undervisning av att de läser högt för 
eleverna, olika ofta beroende på vilket stadium de undervisar i. Digitala verktyg 
användes i någon mån. Observationerna bekräftade till stor del lärarnas utsagor. 
Under observationerna gavs exempel på hur lärarnas uppfattningar visades i 
undervisningen.  
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Inledning 
Föreliggande masteruppsats är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka hur förstelärare i 
svenska, i årskurs 4-6 och på gymnasiet, beskriver sin undervisning med skönlitteratur. Studien 
tar också upp hur lärarna uppfattar elevers läsmotivation och läsvanor och vilken betydelse 
detta har för hur de utformar undervisningen med skönlitteratur. Mitt intresse för ämnet har sin 
bakgrund i att jag arbetat som lärare i årskurs 4-6 i tolv år och då hade ett särskilt intresse för 
skönlitterära barnböcker och hur man kan använda dem i undervisningen. Därefter har jag 
arbetat som adjunkt på Högskolan i Jönköping och undervisat  studenter med inriktning 
grundskollärare mot årskurs 4-6 och ämneslärare i svenska i litteraturdidaktik. I 
arbetsuppgifterna har ingått att göra VFU-besök och många studenter har då genomfört 
undervisning med skönlitteratur. Under dessa besök har många samtal förts med verksamma 
lärare om hur de undervisar och hur de ser på elevers läsintresse och läsmotivation. Den syn på 
läsning som då framkommit är att intresset för att läsa skönlitteratur har minskat och att 
elevernas läsförståelse har försämrats.  

Utanför Sverige har sambandet mellan motivation och läsning undersökts i ett flertal 
studier. Svensk forskning är inte lika omfattande även om flera forskare implicit undersökt detta 
samband. Tidigare forskning beskrivs längre fram i uppsatsens bakgrundskapitel. Detta 
motiverar varför uppsatsens resultat kan bidra med kunskap om hur lärare på olika stadier ser 
på undervisning med skönlitteratur och hur de genomför denna undervisning. Studien 
undersöker lärare i årskurs 4-6 och gymnasielärare och den kombinationen av stadier är inte 
vanligt förekommande i tidigare forskning. Det andra argumentet för att studera lärare i årskurs 
4-6 och gymnasielärare är författarens yrkesbakgrund som tidigare beskrivits. I de 
litteratursökningar som genomförts inom ramen för denna studie har inte forskning som gjort 
det hittats. Valet att undersöka just dessa lärargrupper grundar sig i den utgångspunkt som 
beskrivits tidigare. De undersökta lärarna är alla förstelärare i svenska vilket varit ett medvetet 
urvalskriterium. Eftersom de själva har sökt tjänst som förstelärare borde det med stor 
sannolikhet innebära att de har ett stort intresse för undervisning med skönlitteratur. I det 
övergripande syftet för studien finns intresset av att undersöka engagerade lärare vilket är 
motiveringen till att det är förstelärare som undersöks. Det resultat som framkommer i studien 
bör vara av intresse att ta del av för såväl verksamma lärare som studenter på lärarutbildningen.  
 Studiens andra utgångspunkt är den bild av ungdomars medievanor som framkommit de 
senaste åren i rapporter från olika undersökningar. Enligt Statens Medieråd (2017) har andelen 
9 - 12-åringar som använder internet mer än tre timmar om dagen nästan fyrdubblats det senaste 
decenniet. Bland 9 - 12-åringar har andelen som läser böcker dagligen minskat från 31% till 
26% från 2012 till 2016. I gruppen 17 - 18 - åringar är andelen som läser dagligen mindre och 
även den har minskat från 23 % 2012 till 15% 2016. Dock är det så att de som läser dagligen 
läser mer. Statens Medieråd menar att den ibland förekommande hypotesen att läsning 
konkurreras ut av andra medier inte stämmer bland 9 - 12-åringar eftersom de som läser mycket 
är storkonsumenter av flera olika medier inklusive läsning. Däremot kan man säga att hypotesen 



 
2 

stämmer för 17-18-åringar där en konflikt syns mellan medieanvändning och läsande. PIRLS1 
genomfördes senast 2016 och undersökte 10-11-åringars attityder till läsning och deras 
läsförmåga. Resultaten kommer att publiceras i december 2017 så de senaste resultaten kommer 
från 2011 års undersökning. Där framkommer att svenska elevers läsförmåga försämrats 
jämfört med tidigare undersökningar, framförallt vad gäller förståelse av faktatexter 
(Skolverket, 2012). Svenska elevers attityder till läsning är relativt positiv även om trenden är 
minskande. Från 2001 till 2011 fördubblades andelen elever som inte tycker om att läsa från 10 
% till 20 % och det blir intressant att se om den utvecklingen fortsätter 2016 (Skolverket, 2012). 
Under de senaste åren har initiativ tagits för att stärka elevers läsförmåga varav ett är satsningen 
En läsande klass som startats på initiativ av författaren Martin Widmark2. Denna har fått stor 
spridning i landet och många lärare använder det undervisningsmaterial som finns tillgängligt 
på webbem. Satsningen har fått kritik från forskare som Jan Nilsson och Barbro Westlund för 
bristande stöd i forskning och för att undervisningen kan bli för instrumentell (Larsson, 2014, 
november). För att utveckla läsförståelsen krävs att läsaren läser mycket och ägnar tid åt läsning 
(Gambrell, 2011) vilket många barn och ungdomar inte gör idag. Läsning är även en process 
som kräver koncentration och uppmärksamhet från läsaren för att läsaren ska komma in i boken 
och skapa inre föreställningar om bokens karaktärer och dess miljöer (Langer, 2011). Den 
digitalisering som skett de senaste tio åren där smarta telefoner och digitala läsplattor blivit 
något de allra flesta ungdomar har tillgång till, har förändrat medielandskapet. Idag är det enkelt 
att vara uppkopplad på internet och att därigenom använda sociala medier, streamingtjänster 
för film och tv-serier och nätbaserade spel. Dessa aktiviteter har alltså ökat under senare år 
(McGeown, Duncan, Griffiths & Stothard, 2015). Digitaliseringen har bidragit till att ungdomar 
idag är intresserade av skönlitteratur i mindre grad än tidigare. Eftersom en elevs läsmotivation 
står i relation till och påverkar läsförståelsen (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, Humenick & 
Littles, 2007) är det viktigt att undersöka hur lärare i sin undervisningspraktik arbetar för att 
stärka elevers läsmotivation. Med detta som inledning kommer härnäst studiens syfte och 
frågeställningar att beskrivas.  

 

                                                
1 PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell komparativ studie som 
undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4, se http://www.iea.nl/pirls (hämtad 2017-10-25). 
2 Se även http://www.enlasandeklass.se/ (hämtad 2017-10-25). 
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur förstelärare i svenska på gymnasiet och i år  
4-6 beskriver sin undervisning med skönlitteratur och hur de strävar efter att stärka elevernas 
läsmotivation med denna undervisning. Syftet är även att få en bild av hur lärarna bedriver sin 
undervisning. För att besvara syftet kommer kvalitativa intervjuer att genomföras men även 
lektionsobservationer. Observationerna är tänkta att fördjupa utsagorna från intervjuerna för att 
se om och i så fall hur lärarnas undervisning stödjer eller motsäger deras uppfattningar. Studien 
tar sin utgångspunkt i lärarnas beskrivning och syn på elevers läsintresse och läsmotivation.  
 
 
Utifrån det övergripande syftet söker studien besvara följande frågeställningar: 
 

1.   Hur beskriver lärarna elevernas läsmotivation och läsintresse?  
2.   Vilka uppfattningar har lärarna om undervisning med skönlitteratur?  
3.   Hur beskriver gymnasielärare och lärare i grundskolans mellanår sin undervisning med 

skönlitteratur i relation till elevernas motivation och läsintresse? 
4.   Hur visar sig lärarnas uppfattningar om litteraturundervisning i klassrummet? 
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Bakgrund 
Bakgrundskapitlet består av två delar som har anknytning till studiens syfte. Först förklaras 
begreppen läsförståelse och motivation. Därefter presenteras tidigare forskning om 
läsmotivation, litteraturundervisning och läsförmåga.  

Centrala begrepp 

Läsförståelse  
Begreppet läsförståelse är komplext. Denna studie utgår från den definition som RAND3 
Reading Study Group (RRSG) formulerat. "We define reading comprehension as the process 
of simultaneously extracting and constructing meaning" (Snow & Sweet, 2002:1).  Vidare 
menar de att läsförståelse består av tre dimensioner: 
  

1.   The reader who is doing the comprehending 
2.   The text that is to be comprehended 
3.   The activity in which comprehension is a part (ibid:2) 

Dessa tre dimensioner samverkar inom en sociokulturell kontext och de bidrar till att forma en 
läsares läsförståelse. Denna kontext påverkar läsaren men läsaren påverkar i sin tur samma 
kontext. En annan aspekt är hur läsaren ser på sig själv och på läsning som aktivitet och denna 
syn påverkar också läsförståelsen. De undervisningsaktiviteter som läsning kan mynna ut i 
existerar även de i detta sociokulturella sammanhang. Aktiviteterna påverkas av det 
sammanhang där de kommer att genomföras (ibid.). Betydelsefullt i den här definitionen är 
alltså betoningen på interaktionens roll som innebär att textens mening skapas i en samverkan 
mellan text och läsare. Detta innebär emellertid inte att läsaren kan tolka en text hur som helst 
och ändå säga att man har förstått den lästa texten (Bråten, 2008).  
 

Motivation  
Motivation är ett centralt begrepp inom utvecklingspsykologin och kommer från det latinska 
verbet movere (att röra sig). Att vara motiverad innebär att man aktivt och medvetet gör 
någonting (Ryan & Deci, 2000). Den som är motiverad är aktiv och energisk i motsats till den 
omotiverade som saknar drivkraft. En liknande definition ger Pintrich och Schunk (2002) som 
menar att "Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and sustained" 
(ibid:5). Båda dessa definitoner betonar att motivation är en process och en aktivitet snarare än 
en produkt. Här framhålls även att motivation är beroende av mål som startar processen och 
håller den igång och dessa mål kan vara något man strävar efter att uppnå eller något man vill 
undvika. Implicit förutsätter båda definitionerna att motivation kräver såväl fysisk som mental 
aktivitet. Den fysiska aktiviteten innebär ansträngning och uthållighet. Den mentala aktiviteten 
innefattar kognitiva processer som att planera, öva på något, göra val eller lösa problem (Ryan 

                                                
3 RAND, Research and Development, är en oberoende tankesmedja med verksamhet i USA och 
England. De har till uppgift att verka för utbildning och forskning (www.rand.org). 
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& Deci, 2000; Pintrich & Schunk, 2002). Motivation har en betydelsefull roll i dagens samhälle 
eftersom såväl utbildningsvärlden som företagsvärlden är målstyrd i stor omfattning (Imsen, 
2006). Detta innebär att motivation har en social dimension men motivation är även ett 
individuellt fenomen och ingår som en av tre dimensioner av det mänskliga psyket, de två andra 
är känslolivet och det kognitiva systemet. Dessa tre dimensioner samspelar. Det kognitiva 
systemet är det vi också kalla för förnuftet, det vill säga det vi tänker, planerar och beslutar oss 
för att göra. Motivationen uppkommer i interaktionen mellan känslor och förnuft (ibid.). 

Sociokognitiv teoribildning ser motivation som ett mål-orienterat beteende som är starkt 
knutnet till de förväntningar man har på resultatet av en handling och i vilken mån en person 
tror att man klarar av att fullgöra handlingen (Pintrich & Schunk, 2002). Detta innebör att 
målsättande blir en viktig del i motivationssprocesssen. Individer med god tilltro till sin förmåga 
kan sätta mål. Om de uppnås och individen ser en förbättring stärker det deras självkänsla. 
Individer med låg tro på sig själva och låga förväntningar på resultat riskerar däremot att 
resignera och ge upp när inte målen nås (ibid.).  

Inre  och  yttre  motivation  
Jenner (2004) menar att motivationsprocessen inbegriper tre samarbetande beståndsdelar 
nämligen motivation som en inre faktor, motivation riktad mot yttre faktorer som belöningar 
och till sist en ömsesidig påverkan mellan de inre och yttre faktorerna. Denna påverkan är 
kopplad till en persons självförtroende och om de uppsatta målen nås eller inte vilket i sin tur 
kommer att påverka personens handlande i nästa fas (ibid.). Ett annat sätt att uttrycka detta är 
att göra en distinktion mellan inre och yttre motivation (Ryan & Deci, 2000). När någon drivs 
av ett intresse och gör saker för att det är roligt eller känns viktigt bildar det exempel på inre 
motivation. Begreppet drivkraft används ibland som synonym till inre motivation (Jenner, 
2004). Den inre motivationen kan också påverkas av tidigare resultat, hur en individ bedömer 
sin förmåga och en individs självbild (Pintrich & Schunk, 2002).  
Yttre motivation har ofta karakteriserats som en utarmad form av motivation där individen inte 
själv har makten (Ryan & Deci, 2000). Jenner (2004) menar att yttre motivation karakteriseras 
av att det är ett mål eller en belöning som gör att en person handlar på ett visst sätt. Målet 
behöver inte ha något direkt samband med handlingen. Enligt Ryan och Deci (2000) finns det 
även en annan typ av yttre motivation. Den typen av yttre motivation präglas av att en individ 
motiveras av ett utanförliggande mål men ändå är aktiv och villig att genomföra uppgiften. I en 
undervisningskontext innebär det att elever kan genomföra uppgifter som de själva inte 
bestämmer över på ett sätt som visar att de förstår uppgiftens betydelse. Att eleven förstår 
målets betydelse bidrar till att den gör uppgiften till sin egen (ibid.).  

Att kunna skilja på inre och yttre motivation har stor betydelse för skolans undervisning. 
Jenner (2004) framhåller det eftersträvansvärda i att elever drivs av en inre motivation men 
inser samtidigt att den yttre motivationen ofta blir den framträdande när betyg kommer i 
centrum. En annan aspekt av inre och yttre motivation är att det kan uppstå en process som 
skapar en växelverkan mellan den inre drivkraften och de yttre målen. Oavsett om en person 
uppnår sina mål eller inte kommer resultatet av processen att bli en förändring av den inre 
drivkraften som antingen förstärks eller försvagas (ibid.). 
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Läsengagemang  och  läsmotivation    
Begreppet läsmotivation är komplext och innefattar flera komponenter.  En utgångspunkt är att 
läsmotivation existerar hos en läsare när läsaren engageras i läsning och själv väljer att läsa 
(Gambrell, 2011). Sett från ett kognitivt perspektiv gör den engagerade läsaren alltså medvetna 
val och väljer vilka lässtrategier som är mest lämpliga att använda för att förstå den text de läser 
(Guthrie & Wigfield, 2000; Gambrell, 2011). En annan aspekt är den sociala och här utmärks 
den engagerade läsaren av att läsaren interagerar med sina klasskamrater för att skapa förståelse 
om texter. Den kognitiva och sociala aspekten av läsengagemang utskiljer sig från 
motivationaspekten men alla tre aspekter behövs för att skapa en engagerad läsare (Guthrie & 
Wigfield, 2000; Gambrell, 2011). Guthrie och Wigfield (2000) definierar en engagerad läsare 
på följande sätt (egen översättning): 
 

 Engagerade läsare i klassrummet eller på andra platser samordnar sina 
 strategier och sin kunskap (kognition) inom en literacy-gemenskap (social)
  för att uppnå sina personliga mål, önskningar och intentioner (motivation). 
 (ibid:404) 

 
Ovanstående definition har likheter med den Gambrell (2011) skriver fram:  
  

 Engagerade läsare drivs av inre motivation och läser för att nå olika 
 personliga mål, är strategiska i sina läsvanor, har kunskap om hur de skapar 
 ny förståelse om texter och är socialt aktiva med texter de läser.  

 (ibid:172-173) 
 

Dessa båda definitioner kompletterar varandra och betonar de tre områden som kännetecknar 
läsengagemang. Engagerade läsare har även en förmåga att övervinna svårigheter när de läser 
och de kan påverka sin läsutveckling (Guthrie & Wigfield, 2000). Eftersom engagerade läsare 
tycks läsa ofta ökar de sin läskompetens vilket leder till ökad läsförståelse. Detta kan också ses 
som en positiv spiral där en förbättrad läskompetens stärker läsarens motivation vilket leder till 
mer läsning. Motivation fungerar som länken mellan regelbunden läsning och ökad 
läsförståelse. Motivation är alltså en grundläggande faktor för att skapa engagemang hos en 
läsare. Brist på motivation är en starkt bidragande orsak till varför en läsare inte engageras i 
läsning. Läsmotivation är starkt relaterat till en individs personliga mål och tankar avseende 
vad man vill läsa. Förväntningar på vad läsningen ska leda till hör också ihop med läsmotivation 
(ibid.). Guthrie et al. (2007) ser läsmotivation som något komplext och menar att det inbegriper 
nio olika komponeter. Bland dessa märks att läsaren är nyfiken, tror på sin egen förmåga och 
är öppen för utmaningar och har en vilja att interagera med andra. 
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Tidigare forskning 
I detta kapitel beskrivs dels svenskdidaktisk forskning som har undersökt litteraturundervisning 
med fokus på mellanåren upp till gymnasiet. Här ges även en överblick av den internationella 
forskning som explicit har riktat in sig på sambanden mellan motivation och 
litteraturundervisning. De texter som är behandlade är avhandlingar eller artiklar från peer-
review-granskade tidskrifter. 

Svenskdidaktisk  forskning  med  inriktning  på  litteraturdidaktik  och  motivation  
Ett tidigt exempel på en svensk studie som undersöker motivation och litteraturundervisning är 
Svensson (1988). I studien behandlar Svensson begrepp som läsmotivation och läslust. 
Resonemangen baseras på forskningsresultat från 1970-talet och tidigare. Olika former av inre 
motivation ses som drivkrafter till uppkomsten av läslust. Svensson ifrågasätter att barns 
läsutveckling förklaras enbart som en genomgång av olika faser kopplade till kognitiv 
utvecklingspsykologi. Istället framhålls att läsmotivationens utveckling inte enbart kan vara 
biologiskt betingad utan att den även påverkas av den sociala omgivningen (ibid.). Den 
svenskämnesdidaktiska forskning som genomförs därefter är omfångsrik och ofta präglas den 
av en sociokulturell syn på lärande där samspelets betydelse mellan elever och lärare betonas 
(Säljö, 2000). Från mitten av 1980-talet har svenskämnets funktion diskuterats bland 
svenskämnesdidaktiker och med den diskussionen som bakgrund beskriver Malmgren (1996) 
tre konceptioner av svenskämnet: 1) Svenskämnet som ett litteraturhistoriskt bildningsämne 2) 
Svenskämnet som ett färdighetsämne och 3) Svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt 
ämne. Malmgrens ståndpunkt är att svenskämnet bör vara ett erfarenhetspedagogiskt ämne där 
vikten av att utgå från elevernas erfarenheter i svenskundervisningen betonas. Att 
högstadieelevers val av den litteratur de läser förändras genom en medveten undervisning är 
ytterligare en slutsats som görs (ibid.). Även Molloy (2002) betraktar svenskämnet som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne. I sin avhandling om litteraturundervisning på högstadiet betonas 
betydelsen av ett arbetssätt som är grundat i elevernas erfarenheter. Vikten av att väva samman 
läsundervisning med skrivande och samtal framträder också som ett betydelsefullt resultat. 
Brink (2006) undersökte vilka effekter boksamtalet kan ha för 10-12-åringars 
läsförståelseförmåga.  Resultet visar att boksamtal kan innebära att såväl den språkliga som den 
empatiska förmågan kan utvecklas på ett positivt sätt. Jönssons (2007) avhandling undersökte 
litteraturundervisning med yngre barn.  Resultatet visar att det finns goda möjligheter för elever 
att utveckla sin läsförståelseförmåga om läraren använder en genomtänkt och varierad 
litteraturundervisning. En sådan undervisning kan också leda till att elevernas förmåga att 
samtala om skönlitteratur utvecklas. I den undervisningen fanns det rika möjligheter till 
reflektion genom arbete med läsloggar (ibid.). Olin-Scheller (2006) undersökte i sin avhandling 
gymnasieelevers läsning och deras inställning till litteratur. Resultatet betonar betydelsen av att 
använda populärkultur i skolans litteraturundervisning för att eleverna ska bli motiverade att 
läsa skönlitteratur. Vidare visar resultatet att det är viktigt att använda film och andra medier i 
undervisningen (ibid.). När avhandlingen skrevs användes uttrycket det vidgade textbegreppet 
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för att beskriva film och andra medietyper. Begreppet infördes 1994 i läroplanstexterna men 
försvann som term från kursplanen i svenska 2011. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011, Lgr-11, ingår audiovisuella, visuella och auditiva texter i textbegreppet 
(Skolverket, 2017). Ewalds (2007) undersökning gav en bild av litteraturundervisning i årskurs 
4-6. Resultatet pekar på att en gemensam bearbetning av skönlitteratur i form av litteratursamtal 
sällan förekommer trots lärarnas goda föresatser. Istället är individuell läsning den vanligaste 
formen av litteraturundervisning (ibid.). Tjernbergs avhandling (2013) har ett 
specialpedagogiskt perspektiv och beskriver vad som kännetecknar undervisning som på ett 
framgångsrikt sätt stärker elever med läs- och skrivsvårigheter.  I studien framkommer att 
undervisningen ska ge rika tillfällen till meningsfulla skriftspråkande aktiviteter. Ett exempel 
på en sådan aktivitet är samtal om det eleverna har läst tillsammans, dessa samtal kan bedrivas 
på olika sätt. Gemensamt för den forskning som har beskrivits så här långt är att metoder som 
kvalitativa intervjuer med lärare och elever och klassrumsobservationer har använts 
(Malmgren, 1996; Molloy, 2002; Brink, 2006; Olin-Scheller, 2006; Jönsson, 2007; Tjernberg, 
2013). Tengbergs studie (2011) har däremot såväl kvalitativa som kvantitativa inslag vilket 
alltså skiljer ut den från de ovan behandlade studierna. Litteratursamtalets möjligheter med 
utgångspunkt i svenskundervisning i årskurs 7-9 undersöks i studien. Här framkommer en viss 
kritik mot den tidigare beskrivna erfarenhetspedagogiken. Förutom detta visar resulatet att det 
ryms stora möjligheter att stärka elevers läsförståelse när läraren arbetar på ett genomtänkt sätt 
med litteratursamtal (ibid.). 

Internationell  forskning  om  läsmotivation,  läsförmåga  och  
litteraturundervisning  
Svensk forskning har alltså inte på ett tydligt sätt behandlat läsmotivation till skillnad från 
internationell forskning där en mängd studier explicit beforskat relationen mellan läsmotivation 
och hur den påverkar och förutser barns läsförståelse. Resultatet i ett antal studier visar att det 
finns ett tydligt samband mellan hög läsmotivation och god läsförståelse (McGeown, et al., 
2015; Miller & Faircloth, 2009; Guthrie et al., 2007; Taboada, Tonks, Wigfield & Guthrie, 
2009; Becker, McElvany & Kortenbruck, 2010; Unrau & Schlackman, 2006; Guthrie, Wigfield, 
Humenki, Perencevich, Taboade & Barbosa, 2006; Pittman & Honchell, 2014; Ruddel, 1995; 
Miller, 2010; Anmarkrud & Bråten, 2009). Fortsättningsvis följer en kort beskrivning av 
resultaten från de ovan nämnda studierna uppdelat i kategorier. Merparten av de refererade 
studierna är kvantitativt inriktade men några har kvalitativ inriktning. 
 
Motivation och läsförmåga 
Sambandet mellan ungdomars motivation och deras läsförmåga undersöks i McGeown et al´s 
(2015) studie. Resultatet visar att hög motivation förutser en god läsförståelse. Vidare 
framkommer att flickor har större läsmotivation och läser mer skönlitteratur än pojkar. De goda 
läsarna har starkare läsmotivation än de svaga läsarna. I Guthrie et als (2007) studie undersöks 
vad begreppet läsmotivation innebär. Här framkommer ett signifikant samband mellan 
läsmotivation och läsförståelse på så sätt att en elev med hög läsmotivation förväntas ha, eller 
erhålla, god läsförståelse. Taboada et al. (2009) ser ett liknande samband i sin studie där det 
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framkommer att inre motivation hos elever är en faktor som bidrar till stärkt läsförståelse. En 
annan faktor som stärkte läsförståelse var att eleverna använde kognitiva strategier när de läste 
(ibid.). I Anmarkrud och Bråten´s studie från 2009 undersöktes hur elever värderar de uppgifter 
de får i skolan. I resultatet påvisas stöd för att det finns ett positivt samband mellan god 
läsförståelse och en hög värdering av skoluppgifter. Gambell (2011) hävdar att de elever som 
uppskattar att läsa lyckas bättre i läsförståelsetester än de elever som uppger att de inte tycker 
om att läsa.  
 
Skönlitteratur och läsförmåga 
I studien från McGeown et al. (2015) nämns flera faktorer som förutsäger en god läsförmåga 
men den starkaste enskilda faktorn var att man läser skönlitteratur. Det som mättes för att 
beskriva god läsförmåga var i denna studie hur ungdomar (11-17 år) kunde sammanfatta en text 
och hur snabbt de läste en text. Här visade det sig också att de var mer motiverade att läsa 
skönlitteratur jämfört med faktatexter. 
 
Läsfrekvens och läsförmåga 
Flera studier påvisar ett signifikant samband mellan läsmotivation och läsfrekvens på så sätt att 
de som läser mycket har en högre läsmotivation än de som läser lite eller inte alls (Wigfield & 
Guthrie, 1997; Guthrie et al., 2006). Resultatet från Becker et al.´s studie (2010) visar att hög 
inre motivation leder till att eleverna läser mer vilket i sin tur bidrar till att deras läsförmåga 
stärks. "In other words, children who see reading as a desirable activity tend to read more 
frequently and thus develop better reading skills" (ibid:781). Miller (2010) betonar vilken 
betydelse det har att läsa en stor mängd böcker för att elever ska utveckla sin läsförståelse och 
intresse för att läsa. "The more students read, the better readers they become" (ibid:35).  
 
Motivation och läsundervisning 
Flera studier pekar på att läsmotivationen hos elever minskar ju äldre de blir (McKenna, Kear 
& Ellsworth, 1995; Unrau & Schlackman, 2006). I Unrau och Schlackmans (2006) studie 
framkommer att inre motivation förutser god läsförståelse och författarna ser också att den inre 
läsmotivationen minskar, framförallt under skolår fyra till sex. Studien genomfördes i en skola 
med stor andel flerspråkiga elever. 

Från ett läsundervisningsperspektiv är Guthrie et als (2007) studie intressant eftersom det 
här framkommer att motivation i sig skapar engagerade läsare och att en strategisk undervisning 
där det lästa bearbetas genom elevaktiv undervisning bidrar till ökad motivation och i 
förlängningen även ökat engagemang hos eleverna (ibid.). Ruddel (1995) framhåller lärarens 
stora betydelse för elevers läsförståelseförmåga och läsmotivation och han betonar några 
aspekter som utmärker de framgångsrika lärarna.  Dessa tankar har sin utgångspunkt i 
sociokognitiv teoribildning där lärarens intruktioner och kunskap ses som avgörande för att 
elevers läs-och skrivförmåga ska utvecklas. I denna studie framkommer den stora betydelse 
som samtalsfrågorna till eleverna har och av vilken karaktär dessa frågor bör ha.  
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 They [...] place greater emphasis in higher order questions [...] demonstrate 
 much greater flexibility in directing and orchestrating children´s thinking 
 processes through the use of factual, interpretetive, applicative, and 
 transactive questions. (ibid:458)  
 
Dessa exempel på utvecklande frågor ställs i kontrast till kontrollerande frågor som inte ger 
möjligheter för elevens tänkande att stimuleras. De lärarkontrollerade samtalen karaktäriseras 
även att frågerepertoaren är begränsad (Ruddel, 1995). Även Pittman och Honchells (2014) 
resultat pekar på att en genomtänkt diskussion i klassen om en gemensamt läst bok ökar 
elevernas inställning till läsande. Studien var dock begränsad och involverade 16 elever som 
besvarade en enkät före och efter läsning och diskussion kring en skönlitterär text. En helt annan 
slutsats gör Miller (2010) som menar att elevers motivation och intresse minskar drastiskt om 
de tvingas att läsa en bok som läraren valt och som alla i klassen ska läsa. Miller menar att det 
är av avgörande betydelse för elevernas motivation att de själva får välja vilken bok de ska läsa. 
Millers kvalitativa studie bygger på de erfarenheter hon själv gjort med utgångspunkt i de elever 
hon mött i sin egen undervisning. Gambrell et al. (2011) framhåller betydelsen av att eleverna 
får tid till självständig läsning i skolan. De menar att det är viktigt att eleverna läser mycket och 
att det påverkar deras läsförståelse. För en undervisningskontext innebär detta att eleverna bör 
få välja vilka de böcker de ska läsa, att eleverna för anteckningar om det de läser och att det 
finns möjlighet till diskussioner med läraren och andra elever. 
 
Inre och yttre motivation 
Becker et al. (2010) undersöker i en kvantitativ studie relationen mellan yttre motivation och 
läsförståelse. Resultatet från denna studie visar att elever som har hög yttre motivation och läser 
för att föräldrarna vill det har sämre läsförmåga än de som har lägre yttre motivation. I studien 
tydliggörs även ett annat samband mellan yttre motivation och läsförmåga. Elever som 
inledningsvis haft svårigheter med läsningen grundar ofta sin motivation på yttre faktorer som 
att tillfredsställa föräldrarna eller läraren som vill att de ska läsa. Detta bidrar till en svagare 
läsförståelse (ibid.). Olika former av motivation och hur de står i relation till läsning utforskas 
av Wigfield (1997). Denna relation beskrivs som komplex eftersom barns läsmotivation består 
av flera olika dimensioner. En dimension inbegriper det engagemang individer investerar i 
läsningen och en annan dimension berör relationen mellan läsintresse och förståelse. Det finns 
ett tydligt samband mellan elevers intresse för den text de läser och hur de förstår denna text. 
Wigfield skiljer på inre och yttre motivation. I begreppet inre motivation ingår självbedömning, 
att man vill utmanas i läsningen, att man läser av nyfikenhet. Med yttre motivation menas att 
man läser för att bli bekräftad av sin lärare, eller förälder, för att få betyg och för att jämföra sig 
och tävla med andra (Unrau & Schlackman, 2006; Wigfield, 1997). Wigfield (1997) framhåller 
att barn med hög inre motivation läste betydligt mer och i fler genrer än de som har lägre grad 
av inre motivation. När testresultat jämfördes med elevers läsmotivation framkom även ett 
samband mellan läsmotivation och läsförmåga. Elever vars motivation främst drevs av sociala 
skäl som att få bekräftelse lyckades sämre på läsförståelsetester. Samma resultat visade sig för 
elever som undvek läsning och generellt påvisade låg läsmotivation. Att tävla med läsande var 
också en negativ faktor som förutsade lägre testresultat. Det fanns även ett positivt samband 
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mellan elever som såg sig själva som läsare, och även fått höra det av sin lärare, och goda 
testresultat (ibid.). Unrau och Schlackman (2006) hävdar att yttre motivation inte på ett 
generellt plan kan sägas underminera inre motivation. 
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Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Olika ämnestraditioner ger metodfrågor och epistomologiska frågor olika betydelse. Denna 
studie hör till ämnet svensk litteraturdidaktik. Enligt Tengberg (2011) känntecknas inte ämnet 
av " ... någon egen stark tradition av forskningsmetodiska principer" (ibid:47). Tengberg 
beskriver ämnets forskningstradition på följande sätt: 
  

 Ämnet orienterar sig i relation till en rad andra ämnen från vilka det hämtar 
 såväl metodologiskt som teoretiskt stöd. Ett av dessa ämnen är 
 litteraturvetenskapen, inom vilken metoden oftast är en ganska perifer fråga. 
 En undersökningsmetod realiseras genom användandet av teori. Ett annat  

 ämne som gränsar till litteraturdidaktiken är pedagogiken, som tvärtom 
 betraktar metodens utformning som mycket viktig. (ibid:47) 

 
Denna beskrivning är applicerbar på föreliggande studie. Studien kommer att använda de teorier 
som skrivits fram för att belysa det empiriska materialet. Beskrivningen av studiens design, 
dess metodologiska val och genomförande beskrivs i metodkapitlet. Studien har en induktiv 
ansats i betydelsen av att det är empirin som bildar studiens utgångspunkt och att det är utifrån 
analysen av empirin som slutsatser kommer att dras (Alvesson & Sköldberg, 2017).  
 

Ett sociokulturellt perspektiv 
Studien positionerar sig kunskapsteoretiskt i sociokulturell teoribildning. Det sociokulturella 
perspektivet utvecklas under 1980-talet av till exempel Säljö och det grundar sig på Vygotskijs 
skrifter som skrevs på 1920-och 30-talet (Säljö, 2000, 2005; Vygotskij, 1999). Det 
sociokulturella perspektivets epistemologiska utgångspunkt är att den sociala 
kommunikationen har en avgörande betydelse för lärande och utveckling (Säljö, 2000). Detta 
synsätt var inledningsvis ett alternativ till de två tanketraditioner, rationalism och empirism, 
som var dominerande när Vygotskij verkade (Kozulin, 1998). Enligt den rationalistiska 
traditionen är lärande starkt förknippat med en individs personliga utveckling, " … utveckling 
är något som kommer infifrån individen" (Säljö, 2005:17). En företrädare för denna tradition är 
Piaget. Detta synsätt bortser dock från den sociala omgivningens betydelse enligt Vygotskij. 
Den andra traditionen, empirism, betonar istället att lärande är något som kommer utifrån. 
Individen ses som anpassningsbar genom de erfarenheter den gör. Även i relation till 
empirismen utgör det sociokulturella perspektivet ett alternativ i och med betoningen på att allt 
lärande inte enbart sker genom en individs egna erfarenheter (Säljö, 2005). Istället betonar det 
sociokulturella perspektivet att kunskap skapas av människor i ett socialt sammanhang (Hickey 
& McCaslin, 2001, Säljö, 2000).  
 

 These perspectives view knowledge as a cultural entity that is distributed 
 across the physical and social environment in wich that knowledge is 
 developed and used. Thus an individual´s knowledge of a particular domain 
 is presumed to be situated, or “stretched across” the people, books, 
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 computers, classrooms, worksheets, etc., present in the context in wich the 
 knowledge is being used. (Hickey & McCaslin, 2001:43) 

 
Det sociokulturella perspektivet utgår även från att alla individer har en utvecklingspotential. 
En enskild persons utveckling är avhängig hur omvärlden är situerad och de verktyg som 
personen får tillgång till (Säljö, 2005). I citatet ovan från Hickey och McCaslin (2001) 
exemplifieras vad redskap kan vara, en bredare förklaring ges av Säljö: "Med redskap eller 
verktyg menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång 
till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den" (Säljö, 2000:20). En individ 
skapar alltså kunskap genom att använda sig av de verktyg som finns i ett socialt sammanhang. 
Säljö (2000) menar att vi människor hanterar omvärlden " ... med hjälp av olika fysiska och 
intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker" (ibid:81). Det 
sociokulturella perspektivet innebär vidare att en individs lärande utvecklas i det samspel som 
uppstår i kollektiva verksamheter. Omvärlden förtolkas då, eller medieras, genom samspelet 
med andra i omgivningen men också genom de praktiska och intellektuella redskapen (ibid).  

Språket får en stor betydelse för tänkandet i det sociokulturella perspektivet. I en 
traditionell beskrivning av tänkande ses det som en privat aktivitet. Det sociokulturella 
perspektivet betonar istället tänkandets " ... kommunikativa och kollektiva karaktär" (Säljö, 
2000:111). Tänkande blir då något man deltar i och det är på samma gång kollektivt och 
individuellt (Tengberg, 2011). Användandet av språkliga resurser blir med denna utgångspunkt 
avgörande för hur kunskap skapas i sociala sammanhang (ibid.). Vygotskij skiljer på yttre och 
inre språk. Det inre språket är våra tankar och det yttre de uttalanden vi gör. Det yttre språket 
betraktas även som en process där " ... tanken förvandlas till ord " (Vygotskij, 1999:418). I ett 
samtal innebär detta antagande att det talade språket blir en länk mellan olika individers 
uppfattningar, eller tankar, om till exempel en skönlitterär text.  

Eftersom en del av studiens syfte är att undersöka undervisning där den sociala 
kommunikationen ingår har det sociokulturella perspektivet valts som teoriram. Studiens 
metodologiska val grundar sig på dessa epistemologiska antaganden.  

Läsreceptionsteorier 
Hur det går till när en läsare skapar mening ur en text är en process som getts olika förklaringar.  
I följande kapitel reodogörs för tre teorier som på olika sätt försöker att klargöra detta skeende.  

Transaktionsbegreppet  och  läsarter  
Redan 1938 utkom Louise M. Rosenblatts inflytelserika bok Litteraturläsning som utforskning 
och upptäcktsresa4. När boken skrevs var kampen för ett demokratiskt samhälle något som 
påverkade Rosenblatts teorier kring litteraturundervisning och läsarens del i läsakten. Själva 
tolkningsögonblicket när läsaren möter en text kallar Rosenblatt för transaktion och med det 
betonar hon läsarens aktiva roll för att skapa mening i det litterära verket. Här görs en 
distinktion mot begreppet interaktion som tidigare, hon nämner inte av vem eller vilka, använts 
för att beskriva en läsprocess där betoningen ligger i att texten har en dold mening som läsare 

                                                
4 Den svenska översättningen gavs ut 2002. 
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ska leta efter och att "den tryckta sidan inpräglar sin mening i läsarens medvetande" (Rosenblatt, 
2002:36). Rosenblatt betonar alltså läsarens medskapande och aktiva roll i läsprocessen.  

Förutom transaktionsbegreppet introducerar Rosenblatt även begreppsparet efferent och 
estetisk läsart. Med detta menar Rosenblatt att läsaren läser och tolkar texter på två olika sätt 
som dock inte behöver stå i motsatsförhållande till varandra. Den efferenta läsningen är 
praktiskt inriktad och är den sorts läsning som görs när man läser sakprosatexter och då är 
läsaren inriktad på att välja ut viktig information ur texten och att analysera denna information. 
Begreppet efferent kommer från grekiskans effero som betyder föra bort och därmed betonas 
att läsaren gör ett urval i texten och väljer att fokusera på det väsentliga. Rosenblatt menar att 
detta i princip skulle kunna göras på ett likartat sätt av någon annan läsare i vårt ställe, till 
skillnad mot hur den estetiska läsningen går till. Här ligger istället betoningen på den enskilde 
läsaren därför att "Ingen kan [...] läsa en dikt i vårt ställe" (ibid:41). Den estetiska läsarten 
används främst i samband med läsning av skönlitteratur och enligt Rosenblatt måste läsaren  
" … genomleva det som skapas i texten" (ibid:41). Estetisk läsning innebär att läsningen inriktas 
mot känslor och hur läsaren upplever en text och de idéer som ryms i texten. I en 
undervisningskontext kom Rosenblatts teorier från 1980-talet och framåt att bidra till att 
engagera elever i läsning av skönlitteratur och till att få dem mer aktiva i en tolkningsprocess 
(Miller & Faircloth, 2009). Därefter har många forskare och teoretiker inom 
litteraturundervisningens fält utgått från hennes begrepp, såväl transaktionsbegreppet som 
läsartsbegreppen (Langer, 1995; Malmgren, 1996; Olin-Scheller, 2006). Tengberg (2011) 
utvecklar Rosenblatts tudelade läsartsbegrepp och urskiljer i istället sex läsarter istället för två.  

Receptionsteori  
En annan inflytelserik teoretiker som beskriver vad det är som händer när en individ läser en 
text är Iser (1974). Som utgångspunkt för sin teori använder Iser (1974) begreppet det litterära 
verket då han syftar på en konkret text som någon läser. Det litterära verket utgörs av två poler, 
den artistiska och den estetiska polen. Den artistiska polen är den av författaren skrivna texten 
och med den estetiska polen avses läsarens tolkning av texten. Detta innebär att författarens text 
inte utgör den fulla upplevelsen av det litterära verket.  För att nå den fulla upplevelsen 
tillkommer läsarens aktiva tolkning av texten. Texten erbjuder med sitt språk och sina 
beskrivningar bilder som läsaren tolkar.  Genom textens språk, beskrivningar och bilder 
framträder olika teman för läsaren. Upplevelsen av det litterära verket är alltså inte identisk med 
författartexten. Istället samverkar de två polerna och skapar upplevelsen av det litterära verket 
(ibid.). Denna teori illustreras i figur 1 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

Fig. 1 Författarens figur efter Iser (1974:274-275). 
 

 
 
 
Iser menar vidare att en litterär text, för att vara intressant, bör innehålla luckor som det är upp 
till läsaren att fylla med sina erfarenheter och göra begriplig med sin tolkning (Hansson, 1993).  

 
 Det faktum att totalt olika läsare kan påverkas olika av "verkligheten" hos 

 en särskild text är tillräckligt bevis för i vilken utsträckning litterära texter 
 omvandlar läsandet till en kreativ process som ligger högt över själva 
 varseblivningen av det som står skrivet. Den litterära texten aktiverar våra 
 egna själsförmögenheter och gör det möjligt för oss att återskapa den värld 
 som denna presenterar. Produkten av denna kreativa aktivitet är vad vi skulle 
 kunna kalla textens virtuella dimension, som förser densamma med dess 
 realitet. Denna virtuella dimension är inte texten själv och inte heller är den 
 läsarens fantasi, den är mötet mellan text och fantasi. (Iser, 1993:324) 
 
Detta innebär att läsaren har en betydelsefull roll i själva tolkningsprocessen. En annan innebörd 
är att olika läsare tolkar texter på olika sätt avhängigt den bakgrund de som individer bär på. 
Läsaren fyller ut textens luckor på skiftande sätt och detta visar på hur komplex en text kan 
vara. Iser ser vidare på den litterära texten som en arena " ... där läsare och författare deltar i ett 
fantasispel" (ibid:320). Detta innebär att läsarens fantasi, och tolkning, måste stimuleras för att 
läsningen inte ska bli långtråkig och då får inte författaren vara övertydlig utan istället lämna 
kvar tomrum i texten som läsarens fantasi får fylla i. Det finns också en risk att läsaren lämnar 
läsandets arena av ett helt annat skäl. Om texten är alltför svårtolkad och innehåller en stor 
mängd tomrum finns en risk att läsaren inte tycker att läsandet är ett nöje och att läsaren tröttnar 
av det skälet (Iser, 1974). 

Föreställningsvärldar  
Judith A. Langers (2011) teorier kring hur läsare skapar inre bilder när de läser har haft ett stort 
inflytande på den forskning som har bedrivits under de senaste tio åren (exempelvis i 
avhandlingar skrivna av Olin-Scheller, 2006; Ewald, 2007; Jönsson, 2007; Tengberg, 2011; 

Det litterära 
verket

Artistisk pol: 
Texten, skriven 
av författaren

Estetisk pol: 
Läsarens 
tolkning
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Schmidt, 2013). Langer använder begreppet föreställningsvärld, på engelska envisionment, och 
för Langer innebär det: 
  

 … dynamiska uppsättningar av sammanlänkade idéer, bilder, frågor, 
 förväntningar, argument och föraningar som fyller våra tankar när vi läser, 
 skriver, talar eller tar del av andras upplevelser där man uttrycker och delar 
 med sig av tankar och tolkningar. Varje föreställningsvärld innehåller såväl 
 det som individen både förstår och inte förstår som alla tillfälliga antaganden 
 om hur det hela kommer att utvecklas och reaktioner på detta. (Langer, 
 1995:23-24) 

 
Termen föreställningsvärld är alltså föränderlig och individuell och avhängig läsarens tidigare 
erfarenheter vilka påverkar tolkningen av en text. Tolkningsprocessen är en social aktivitet och 
involverar såväl en individs tidigare erfarenheter av texter som den pågående tolkningen som 
kan ske i samspel med andra. Byggandet av föreställningsvärldar delar Langer (2011) upp i fem 
olika faser, eller positioner. Den första fasen innebär att läsaren bildligt talat kliver in i 
föreställningsvärlden. I bokens värld söker läsaren efter ledtrådar till textens betydelse med 
hjälp av tidigare erfarenheter. Det kan röra sig om att läsaren söker efter kunskap om miljö, 
karaktärer och handlingen. Detta kunskapssökande fördjupas i den andra fasen där läsaren söker 
efter vad en text kan ha för budskap och det är nu läsaren förhoppningsvis fångas av berättelsen. 
I båda faserna är själva föreställningsvärlden i fokus för läsaren. I den tredje fasen går läsaren 
ut ur föreställningsvärlden och använder den för att förstå sig själv och sin omvärld. Den fjärde 
fasen distanserar sig läsaren från föreställningsvärlden och objektifierar den och i den femte 
fasen går läsaren vidare och använder sina erfarenheter och kunskaper genom kreativ 
bearbetning. Sammanfattningsvis innebär denna teori att läsaren tänker på den lästa texten i så 
måtto att tolkningar och reflektioner om texten prövas och ändras i ett pågående flöde. Dessa 
tolkningsalternativ kan påverkas i samtal med andra läsare och av händelser som man upplever 
i andra sammanhang (ibid.). 
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Design och metod 
I det här kapitlet beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt, design, material och 
insamlingsmetoder. Här beskrivs även det analys- och tolkningsarbete som resultatet grundar 
sig på. I materialet ingår de ljudinspelade intervjuerna med lärarna samt fältanteckningar och 
filminspelningar av klassrumsobservationerna. Etiska överväganden som har påverkat arbetet 
med studien berörs också i detta kapitel.  
 

Studiens design 
Studiens empiriska material består av fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra 
olika lärare, två från årskurs 4-6 och två från gymnasieskolan. Under intervjuerna fick 
informanterna möjlighet att beskriva sina uppfattningar om sin syn på litteraturundervisning. 
För att även få en bild av hur denna syn visar sig i lärarnas undervisning gjordes en 
lektionsobservation för varje informant. Observationerna ska ses som ett komplement till 
intervjuerna. I direkt anslutning till observationerna gjordes en uppföljande intervju med 
respektive lärare. Intervjuerna spelades in på ljudfiler och observationerna filmades med hjälp 
av en i-pad. Såväl intervjuer som observationer har följt de etiska principer som 
Vetenskapsrådet (2002) föreskriver. Informanterna arbetade på fyra olika skolor. Designenen 
ser ut på följande sätt: 
 

1.   Kontakt med lärare 
2.   Intervju med respektive lärare, bokning av tid för lektionsobservation 
3.   Lektionsobservation 
4.   Uppföljande intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjun 
För att få svar på frågeställningarna och syftet som ligger som grund för studien valdes att 
genomföra kvalitativa intervjuer. Enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) är det en lämplig 
metod att använda när en studie har som syfte att undersöka informanters uppfattningar om 
något fenomen. Den kvalitativa forskningsintervjun uppmuntrar deltagarna i en studie att dela 
med sig av sina erfarenheter om ett fenomen men därefter är det upp till forskaren att tolka 
deltagarnas utsagor och det är så den här studien är designad. I kvalitativ forskning används 
ofta den semi-strukturerade intervjun som kännetecknas av att den är planerad i förväg och 
genomförs i avskildhet från övrig verksamhet. Frågorna bör vara öppna och ha förberedda 
följdfrågor. Samtalet mellan intervjuvaren och deltagaren ska präglas av att intervjuaren är 
nyfiken och har respekt för deltagaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna i denna studie 
följde dessa rekommendationer. Frågorna i intervjuvguiden (se bilaga 1) arbetades fram med 
utgångspunkt i den teori, aktuell forskning och metodologiska ramverk som tidigare beskrivits 
i syfte att besvara studiens frågeställningar (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006; Kvale & 
Brinkmann, 2009).  
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Informanter 
Det urval som gjordes är vad Bryman (2008:392) betecknar ett målinriktat urval. Detta innebär 
att informanterna inte valts slumpmässigt. Istället valdes de ut strategiskt eftersom de ansågs 
vara relevanta för studiens forskningsfrågor. Ett urvalskriterie var att lärarna skulle vara 
förstelärare i svenska. Eftersom en del av syftet var att undersöka framgångrika lärare var 
tanken att detta urvalskriterium skulle stödja studiens syftesbeskrivning. Syftet var vidare att 
undersöka ämneslärare i svenska och lärare som undervisar i år 4-6. Ett argument för detta 
grundar sig på att jag i mitt arbete undervisar studenter som ska bli ämneslärarare i svenska 
eller lärare med inriktning 4-6. Informanterna består därför av två lärare från vardera gruppen. 
Informanterna arbetar på fyra olika skolor. Tre valdes ut genom personliga kontakter medans 
den fjärde valdes efter telefonkontakter med rektorer på olika skolor. Här följer en kort 
beskrivning av informanterna, namn och skolor har anonymiserats. Skolorna ligger i olika delar 
av en större svensk stad. 
 
Lärare M1 är legitimerad grundskollärare för år 1-7 och förstelärare i svenska.  Hon har 
undervisat i 13 år och undervisade vid studiens genomförande i år 6. Skolan ligger i ett område 
där de flesta bor i villa eller bostadsrätt och med en stor andel välutbildade föräldrar och få 
sociala problem. Hon läser gärna ungdomsböcker för att hålla sig uppdaterad över vilka böcker 
som ges ut nu. 
 
Lärare M2 är legitimerad grundskollärare för år 1-7 och förstelärare i svenska. Hon har arbetat 
som lärare i tio år och arbetar i en relativt stor F-6-skola i ett område med stor andel elever som 
har svenska som andraspråk. Många av eleverna på skolan bor i närområdet där de flesta bor 
hyreshus och en stor del av eleverna har är flerspråkiga. Området har en del sociala problem. 
Lärare M2 läser gärna böcker, mest på sommaren, men som barn tyckte hon inte om att läsa.  
 
Lärare G1 är legitimerad gymnasielärare i svenska och två andra ämnen. Hon är förstelärare i 
svenska och har arbetat som lärare i 16 år. Skolan har främst högskoleförberedande program 
och är relativt stor. Lärare G1 har ett stort intresse för skönlitteratur och läser på fritiden när det 
finns tid. 
 
Lärare G2 är legitimerad gymnasielärare och förstelärare i svenska. Hon har arbetat i tio år och 
sedan några år på en stor skola som främst erbjuder yrkesförberedande program. Lärare G2 
läser gärna skönlitteratur på sin fritid, både ungdomsböcker och böcker för vuxna. 

Genomförande 
Tre av intervjuerna genomfördes på informanternas respektive skolor och en gjordes på 
Högskolan för Lärande och Kommunikation. Intervjuerna ljudinspelades. Intervjuerna följde 
intervjuguiden som arbetats fram (Bilaga 1). Intervjuerna tog mellan 28 och 45 minuter att 
genomföra. Efter varje intervju bestämdes tid för en kommande observation av undervisning i 
klassrummet. Läraren fick ett medgivande brev (Bilaga 2) där vårdnadshavarna fick möjlighet 
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att ge medgivande till sina barns deltagande. Det gällde enbart för eleverna i klass 4-6. Inför 
lektionsobservationerna var den enda instruktionen till läraren att lektionen skulle innehålla 
undervisning med skönlitteratur. Informanterna fick veta att det var innehållet i 
litteraturundervisningen som skulle observeras. Lektionsbesöken filmades med en i-pad som 
ställdes längst fram i klassrummet och var riktad från sidan mot eleverna och läraren. Framför 
allt var det ljudupptagningen som var av intresse för studien. Observationerna genomfördes 
längst ner i klassrummet och anteckningar om lektionens innehåll skrevs. Ostrukturerad 
observation är en form av observation som beskrivs av Bryman (2008:266). Den utmärks av att 
forskaren observerar en deltagare så detaljerat som möjligt men inte deltar i undervisningen. 
Det centrala är att fånga hur läraren uttrycker sig och hur läraren samspelar med eleverna. 
Observationerna i denna studie har följt denna beskrivning och de kan därmed betecknas som 
ostrukturerade observationer (ibid.). Efter varje lektion intervjuades lärarna på nytt och då låg 
fokus på lektionen och iakttagelser som läraren gjort. Då diskuterades om något speciellt 
inträffat under lektionen och om det gått som läraren planerat. Här fick även läraren redogöra 
för sina argument för lektionens innehåll.  
 
Tabell 2: Intervjuer och lektionsobservationer 

  Förintervju  
Lektions-

observation 
Innehåll Efterintervju  

Lärare M1 38 minuter 46 min. 
Pararbete, 
lärarlett 
boksamtal 

9 min. 

Lärare M2 33 min. 62 min. 

Högläsning, 
pararbete, 
lärarlett 
boksamtal 

7 min. 

Lärare G1 48 min. 76 min. 

Genomgång av 
uppgift, 
grupparbete, 
enskilt arbete 

8 min. 

Lärare G2 28 min. 62 min. 

Högläsning, 
lärarlett 
boksamtal, 
pararbete 

8 min. 

 
 

Analys av det empiriska materialet 
Enligt Alvesson & Sköldberg (2017) kan en studies empiriska material betraktas som en form 
av text som ska analyseras och här följer en beskrivning av analysprocessen. Green, Willis, 
Hughes, Small, Welch, Gibbs och Daly (2007) definierar data-analysen som ett förlopp 
bestående av fyra steg som en forskare bör följa i arbetet med en kvalitativ analys och de är: 
"immersion in the data, coding, creating categories, and the identification of themes" (Green et 
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al. 2007:546). Denna studie har följt dessa steg. Analysen inleddes med att intervjuerna 
transkriberades i sin helhet efter att jag lyssnat igenom dem två gånger. Ljudkvalitén var god 
och ljudupptagningarna hade inte några störningar. Transkriberingen genomfördes några dagar 
efter respektive intervju. Transkriberingen genomfördes med stöd av Brymans (2008) 
resonemang. Till exempel uteslöts det Bryman (ibid:431) kallar "...verbala tics (till exempel 
"liksom", "öh" eller "va") som informanterna inte är medvetna om. Vid några tillfällen var inte 
meningarna grammatiskt korrekta och då skrevs ord som saknades in. Dessa ord markerades 
med hakparenteser. Transkriptionen gjordes så ordagrant som var möjligt. I efterhand lästes 
transkribtionerna samtidigt som jag lyssnade på intervjuerna och då gjordes några 
korrigeringar.  

När man ska leta efter teman i materialet kan man enligt Ryan och Bernard (2003) 
använda åtta metoder för att granska materialet och fyra metoder för att bearbeta det. Ofta 
använder man en kombination av flera metoder. Granskningsmetoderna består till exempel av 
att leta efter metaforer, likheter och skillnader och språkliga samband. Här användes Repetitions 
(ibid:89). Några av de mest uppenbara teman i ett material är de som framträder gång på gång. 
Genom att analysera på detta sättet fångas viktiga teman in. Metoden innebär att man letar efter 
ämnen som återkommer i intervjuerna (ibid.). I nästa steg i analysen ska materialet bearbetas 
och för att genomföra det valdes tekniken Cutting and sorting (ibid.94). I detta steget lästes 
texterna igenom ett flertal gånger för att söka efter svar hos informanterna som besvarade 
samma fråga. Detta arbetssätt kallar Green et al. (2007) Immersion in the data. Under denna fas 
av analysen söktes även efter upprepningar. Dessa delar klipptes ut, markerades med en speciell 
färg för varje fråga och lades i olika högar, en för varje fråga. Nästa steg blev att läsa dessa 
utdrag på nytt och leta efter kategorier, liknande svar och svar som skiljde sig åt. Ur den 
analysen framträdde teman som i den föreliggande studien skrivs fram som rubriker i 
resultatkapitlet. Observationerna tittades igenom flera gånger och fältanteckningarna lästes. Det 
som eftersöktes var uttalanden från informanterna som anknöt till det de sagt i intervjuerna och 
som kunde belysa studiens syfte från ett praktiknära perspektiv. Instruktioner och samtal med 
eleverna transkriberades enligt samma principer som för intervjuerna. Observationer kan 
analyseras som text (Watt Boolsen, 2007) och i denna studie kommer observationerna att 
komplettera intervjuerna. Det kunde vara uttalanden som såväl bekräftade som motsade 
intervjuutsagorna. I direkt anslutning till observationerna genomfördes efterintervjuer med 
informanterna. Dessa hade funktionen av att kort ge informanterna möjlighet att ge en bild av 
hur lektionen avlöpt.  

Relevans och tillförlitlighet 
I kvantitativa och kvalitativa studier är en diskussion om reliabilitet och validitet viktig att föra 
för att få en bild av underökningens kvalité. I begreppet reliabilitet ryms resonemang om 
huruvida studien är tillförlitlig och om resultatet skulle bli likadant om undersökningen 
upprepades. Den kvantitativa forskningen strävar efter stabila undersökningar. Med validitet 
inbegrips frågor om på vilka sätt slutsatserna från en undersökning hänger ihop eller inte och 
om undersökningen mäter det den säger sig mäta (Bryman, 2008). Emellertid har det visat sig 
vara problematiskt att direkt överföra dessa begrepp på kvalitativ forskning och jag väljer att 
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istället diskutera studien utifrån fyra andra begrepp (Guba och Lincoln, refererade i Bryman, 
2008:354 - 355): 

•   Trovärdighet 
•   Överförbarhet 
•   Pålitlighet 
•   En möjlighet att styrka och konfirmera 

Vad gäller trovärdighetskriteriet har intervjuerna och observationerna genomförts på ett sätt 
som hämtat stöd från flera olika källor (Kvale & Brinkmann, 2010; DiCicco-Bloom & Crabtree, 
2006).   Genomförandet kom att sträcka sig över flera månader vilket hade två orsaker. För det 
första fick intervjuerna planeras in när de inte kolliderade med min undervisning på högskolan. 
Tiderna skulle även passa med informanternas scheman. Detta medförde att det var svårt att 
hitta tider som passade. Det andra skälet var att det tog tid att hitta en fjärde informant. Dessa 
omständigheter kan ha påverkat undersökningens relilabilitet. Fördröjningen mellan den tredje 
och fjärde intervjun skulle kunna bidragit till att de genomförts på olika sätt. Men eftersom 
intervjuerna genomfördes med stöd av intervjuguiden är trovärdigheten i detta avseende ändå 
god. Under observationerna användes en i-pad för att filma vilket hade vissa begränsningar. 
Dels stod kameran kvar på samma plats vilket gjorde att man inte i efterhand kan se allt som 
skedde i klassrummet men eftersom jag var på plats och antecknade var överblicken över 
observationen god. Ljudet från observationerna var ibland svagt och svårt att uppfatta men även 
här kompletterades upptagningarna med mina anteckningar.  

Nästa kriterie att diskutera är överförbarhet. En svaghet med studien är att det endast är 
fyra informanter vilket kan leda till frågor som på vilka sätt deras utsagor kan ha något att 
tillföra på ett generellt plan. Kvalitativ forskning får ibland kritik för att dess resultat inte kan 
generaliseras till exempel på grund av att antalet informanter är för litet eller för stort (Kvale, 
1994). Man kan förstås ifrågasätta antalet informanter i föreliggande studie men här framträder 
en fyllig beskrivning av de fyra informanternas upplevelser vilket är en styrka. Det är inte säkert 
att en femte informant hade tillfört någon ny kunskap till studien (ibid.).  

En enstaka studie kan ses som en del i en större mängd studier. Om studierna pekar åt 
samma håll stärker det varje enskild studies generaliserbarhet men man kan också säga som 
Kvale: "why generalize?" (Kvale, 1994:166). I diskussionskapitlet fortsätter jag att resonera 
kring detta och vad för ny kunskap studien bidragit med. 

Kriteriet pålitlighet innefattar huruvida undersökningens olika faser har beskrivits på ett 
tillförlitligt sätt (Bryman, 2008). I metodkapitlet är studiens olika delar beskrivna på ett tydligt 
och sanningsenligt sätt. När det gäller analysdelen har jag försökt att skildra hur jag gått tillväga 
med stöd av de olika källor som väglett och inspirerat mig i analysarbetet men här förstår jag 
om det kan vara svårt att klart se hur analysen genomförts. Samtidigt handlar det här om att 
med skrift beskriva hur tankearbetet har skett och det är sannerligen en grannlaga uppgift. 

Möjlighet att styrka och konfirmera är det fjärde och sista kriteriet och det utgår från att 
man som kvalitativ forskare inte kan ge en helt objektiv bild av verkligheten men att man trots 
det försöker visa att man handlat i god tro (ibid.). Undersökningen ska inte medvetet ha 
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påverkats av forskarens personliga värderingar. Föreliggande studie har utförts objektivt och 
utan någon personlig agenda.  
 

Etiska aspekter 
När man genomför en studie som denna innebär det att man har ett stort ansvar gentemot lärarna 
som deltagit i studien men även mot eleverna som deltog i observationerna. Därför har 
intervjuerna och observationerna präglats av att jag haft stor respekt för deltagarna och 
intervjuerna genomfördes med målet att de skulle hållas i en avslappnad samtalsform. För att 
skydda de fyra informanterna har studien följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav som 
forskning ska grundas på: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. För den här studien innebar det att information gavs till informanterna via mail  
om studiens övergripande syfte och att deras medverkan var frivillig. Före varje intervju 
betonades att deltagandet var frivilligt och att studiens resultat kommer att anonymiseras. 
Informanternas namn nämns inte i studien. Skolornas namn är inte utskrivna och 
informanternas namn används inte och därmed uppnåddes kravet på samtycke och 
konfidentialitet. Informationsbrev skickades ut till föräldrarna i de klasser där eleverna var 
under 15 år och föräldrarna fick ge tillåtelse för barnen att delta under observationen. Det var 
ett barn som inte fick vara med och i det fallet satt barnet i ett annat rum under den observerade 
lektionen. Även om det inte var eleverna som observerades i första hand filmades ändå några 
av eleverna. Gymnasieeleverna informerades om studien och alla gav sitt medgivande till att 
delta. Vad gäller nyttjandekravet har informanterna informerats om studiens syfte och de 
kommer att få ta del av uppsatsen när den är examinerad. 
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Resultat  
Studiens resultat i form av en analys av intervjuerna och lektionsobservationerna presenteras i 
följande kapitel i sju teman som är kopplade till forskningsfrågorna. Forskningsfrågrona var: 
 

1.   Hur beskriver lärarna elevernas läsmotivation och läsintresse?  
2.   Vilka uppfattningar har lärarna om undervisning med skönlitteratur?  
3.   Hur beskriver gymnasielärare och lärare i grundskolans mellanår sin undervisning med 

skönlitteratur i relation till elevernas motivation och läsintresse? 
4.   Hur visar sig lärarnas uppfattningar om litteraturundervisning i klassrummet? 

 
Tema A-B besvarar forskningsfråga 1, tema C besvarar forskningsfråga 2, tema D-F besvarar 
forskningsfråga 3 och tema G besvarar forskningsfråga 4. Dessa teman har urskiljts med 
utgångspunkt i den modell Ryan och Bernard (2003) beskrivit. Analysen av lärararnas 
uppfattningar om sin undervisning, tema D-F har redovisats genom att en lärare i taget har 
skildrats för att lärarnas uppfattningar ska bli tydligt synliggjorda. Även under tema G, som 
analyserar observationerna,  skrivs en lärare i taget fram. Detta är gjort för att underlätta för 
läsaren, och för skribenten, att göra kopplingar mellan uppfattningar och observationsanalyser.  

A. Det minskande läsintresset 
Alla lärarna menar att läsintresset hos eleverna idag har minskat jämfört med hur det var för tio 
till femton år sedan. Lärare G2 uttrycker att "många läser ju inte alls, och framförallt inte 
frivilligt". För dessa elever är motståndet till att läsa stort och Lärare G2 resonerar vidare kring 
detta och menar att: 
  
 Ju mindre man läser och ju mindre van man är att läsa desto mer tar det emot 
 så det blir som en nedåtgående spiral. Det är inte lätt att ta fram en bok, 
 därför att man inte är van, det känns motigt, man kommer inte in i den, 
 kommer inte snabbt in i den. (Lärare G2) 
 
 Inte minst är detta förhållandet vanligt för eleverna på yrkseförberedande program som Lärare 
G2 undervisar på. Dock hävdar Lärare G2 att många elever inser att läsning är något som är bra 
men de läser inte själva. Lärare G1 menar att "de läser inte så mycket aktivt på fritiden heller". 
På gymnasiet märker Lärare G1 det genom att de referenser eleverna har till litteratur de läst 
hämtas från när de gick i årskurs 4 - 6 och många verkar inte ha läst en hel bok på många år. 
Även på mellanstadiet uttrycker lärarna samma uppfattning. Utifrån denna utgångspunkt 
försöker lärarna förklara vad den här förändringen kan bero på. Några lärare anser att 
digitaliseringen är den stora orsaken till att eleverna läser mindre. 
  
 Intresset är ju inte så stort idag som det kanske var när man själv var tio, tolv 
 år för det finns så mycket andra saker som slåss om tiden på något sätt 
 och det är mycket mobiler och det är sociala medier som tar mer tid tror 
 jag. (Lärare M1)  
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Lärare G2 är inne på samma linje och menar att "så har vi ju haft den digitala explosionen [...] 
med internet och fina mobiler och jag kan se att det är framför allt de här aktiviteterna som 
konkurerar med elever om intresset".  Förutom digitaliseringens betydelse framträder även en 
annan förklaring till det minskade läsintresset som handlar om elevernas läsförståelse. Några 
av lärarna kommer in på sambandet mellan att ha god läsförståelse och att läsa skönlitteratur. 
Lärare M2 ger exempel från sina erfarenheter i följande citat. 
 

 Vi har några i klassen nu som vill läsa och läsa men det är väldigt många 
 som sitter och bara vänder blad och så läser man en stund och 
 sedan är man på sidan 90! och så försöker man lite. "men berätta nu, 
 vad handlar den om? är den bra?" [...] och så berättar de inte vad 
 som står i boken, inte något. (Lärare M2) 
 
Med detta exempel uttrycker Lärare M2 att eleverna i och för sig visar ett visst läsintresse, om 
än ganska svagt, men att de inte har förstått vad de har läst. Helt krasst har kanske eleverna 
mest bläddrat i böckerna. Läsförståelsen är alltså svag. Även lärarna på gymnasiet lyfter fram 
detta samband och Lärare G2 menar att "det finns de som inte läser av en eller annan anledning 
därför att motsåndet är svårt, eller läsvanan är svag". Det tycks alltså finnas brister i elevernas 
läsförståelse som medverkar till att de inte läser så mycket. Lärare G1 märker också detta och 
tycker att "eleverna har svårt att läsa mellan raderna, förstår inte metaforer". Slutligen nämner 
Lärare G1 ytterligare en tänkbar förklaring till det minskade läsintresset därför att enligt henne 
har "det har varit så höga krav i skolan och de (eleverna) siktar högt”. Detta gäller för de elever 
hon möter på teoretiska program och som därför väljer bort läsningen. 
 

B. Elevers läsmotivation 

Den bild lärarna ger av elevernas läsmotivation skiljer sig åt till viss del men det finns också 
likheter mellan de olika stadierna. Eftersom utgångspunkten är att eleverna inte läser i någon 
större utsträckning har lärarna svårt att tydligt beskriva vad som driver elever att läsa. Man vill 
att eleverna ska läsa för att de drivs av en inre motivation men de har svårt att ge konkreta 
exempel på att de gör det. Lärare G1 framhåller att "när man jobbar med ett större projekt […] 
så önskar man ju att man skulle kunna väcka den här inre motivationen lite mer". Ett annat citat 
som också uttrycker denna förhoppning kommer från Lärare M2 som vill ”att det 
(motivationen) ska komma från dem". Hon vill få eleverna att känna stolthet när de läser en bok 
och att de då också märker att det var roligt att läsa. Lärare M1:s elever inspirerar varandra att 
läsa genom att det i klassen ofta förekommer samtal om böcker. Ibland frågar eleverna om 
Lärare M1 läst en viss bok och då kan fler bli nyfikna på vilken bok de talar om vilket kan leda 
till att fler läser den. I samtal med eleverna kan hon säga till en elev att ""den (boken) var 
jättebra och du kommer att gilla den" och "- aha, då testar jag också den" så de (eleverna) driver 
varandra." Just den här händelsen ser jag som ett exempel på hur läraren arbetar för att stötta 
elevernas inre motivation genom att hon driver eleverna framåt och skapar nyfikenhet. 
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Lärare G2 menar att "det finns en slags norm bland elever att det är bra att läsa, men de 
läser inte" vilket är intressant för det innebär att eleverna på ett sätt har en inre motivation för 
att läsa men att motståndet verkar vara för stort för att faktiskt göra det. Däremot framgår det 
tydligt att många elever på gymnasiet drivs av yttre motivation.  
  
 Motivationen handlar ofta om att de ska se den direkta nyttan av läsningen, 
 det ska vara en examination kopplad till det eller man ska veta vad man ska 
 göra med det man läser, man läser inte lika mycket för nöjes skull kanske. 
 (Lärare G2) 
 
Lärare G2 menar att "de (eleverna) önskar yttre strukturer och ramar för sitt läsande, de vill ha 
stöd för detta och de är medvetna om att det är någonting bra". På gymnasiet är alltså den yttre 
motivationen tydligt framträdande men den kommer fram även på mellanstadiet där Lärare M1 
menar att en del elever drivs av yttre motivation. Den konkreta situation hon hänvisar till är när 
elever inser att de behöver träna sin läsning för att få godkänt på läsförståelsedelen i 
kunskapskraven. Detta gäller elever som kämpar med läsningen och har haft fullt upp med att 
avkoda texten vilket gjorde att de haft problem med att förstå det de läser. Lärarnas tankar om 
hur de vill stärka motivationen redovisas längre fram i resultatdelen. 
 

C. Lärarnas motiv och grunder för sin litteraturundervisning 
När lärarna beskriver vilka mål de har för sin litteraturundervisning framträder en bild där de 
alla fyra för fram läsglädje som något betydelsefullt. Detta uttrycks på några olika sätt. Lärare 
G1 vill få eleverna "att läsa olika typer av texter och kanske finna någon form av glädje i att 
läsa och bibehålla den".  Ett annat sätt att beskriva detta på görs av Lärare M1 som strävar efter 
att "målet är att man ska känna att det är glädje, att det är härligt". Lärare M2 definierar målet 
på ett annat sätt och hon vill att "de ska få en upplevelse av det de läser" vilket anknyter till 
Rosenblatts (2010) beskrivning av den estetiska läsarten. När Lärare M2 talar om läsningens 
betydelse för att utveckla tänkandet, att kunna tänka mer abstrakt och få förståelse för andra 
människor och mer specifikt hur det kan vara att bo i ett annat land kan man se exempel på en 
efferent läsart.  

När det gäller ytterligare kopplingar till teorier och lärarnas motiv för undervisningen är 
de inte starkt framträdande men det finns några uttalanden som direkt kan kopplas till 
litteraturdidaktiska och receptions-teorier. Lärare M1 talar om "att man ska längta efter något 
och kunna gå in i en annan värld och liksom känna att man är sugen på att läsa". Beskrivningen 
av en läsare som under läsningen går in med sitt medvetande och går in i bokens värld anknyter 
till Langers (2011) beskriving av läsprocessen och hur läsaren i fas ett går in i en 
föreställningsvärld. Lärare M1 använder inte Langers begrepp föreställningsvärld men 
betydelsen är öveförbar. Vidare uttrycker Lärare M1 ett mål som anknyter till identifikation och 
att hon just nu läser en bok med eleverna som "handlar om hur det kan vara att vara tonåring" 
och att hon vill få eleverna att identifiera sig med karaktärerna i boken.  
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Den forskare som nämns av lärarna är Gunilla Molloy och hon har inspirerat dem på olika 
sätt. "En av mina husgudar är ju faktiskt hon som föreläste för oss på Läslyftets 5 
handledningsutbildning: Gunilla Molloy6" (Lärare G2). Det som hon tagit till sig från Molloy 
är, fortsätter Lärare G2, "det här att man pratar och skriver och att litteraturen är i centrum, från 
litteraturen hämtar man sitt skrivande och sitt pratande och sitt språk". Även Lärare G1 nämner 
Molloy men går inte i detalj in på hur Molloy påverkat henne. Lärare G2 nämner även Olga 
Dysthe7 som inspirationskälla och hon nämner att hon strävar efter att ha ett reflekterande 
klassrum vilket är vad Dysthe beskriver vikten av i flera böcker. Lärare M2 för fram liknande 
tankar som motiv för sin undervisning eftersom hon vill att eleverna ska lära sig att lyssna på 
varandra och lära av varandra när det kommer till tolkning av texter. Det kan till exempel handla 
om att eleverna ska få upp ögonen för att man kan uppfatta saker på olika sätt. 

Läslyftet nämns som en inspirationskälla av flera lärare. Lärare M2 beskriver Läslyftets 
betydelse som att "där får man ju testa vad som funkar i min klass". Lärare G1 utvecklar 
Läslyftets funktion ytterligare: 
  
 Just nu håller vi på med Läslyftet som är en fortbildning och där får man ju 
 viss form av inspiration, lite om hur viktigt det är att medvetandegöra hur 
 läsningen går till och vilka kritiska faktorer som kan vara viktiga att fundera 
 över när det gäller läsning. Så där har jag fått mycket inspiration redan. 
 
Lärare M1 tar upp satsningen En läsande klass som inspirerat henne att arbeta med lässtrategier. 
Några av lärarna tar upp att de utvecklar sin undervising i ett ämneslag där man diskuterar 
undervisning och planerar tillsammans men i samband med det framkommer också att tiden för 
fortbildning inte är tillräcklig.   

En annan aspekt av lärarnas egna motivationsgrunder för sin undervisning är kopplingen 
mellan demokrati, samhälle och skönlitteratur. Lärare G1 har en önskan om att undervisningen 
om skönlitteratur ska utgöra ett bidrag till ett demokratiskt samhälle. Lärare G1 menar att: 
  
 Om man tänker på läsning i allmänhet så tänker man på något vis att 
 eleverna ska kunna ta del i ett demokratiskt samhälle och kunna läsa olika 
 typer av texter, oavsett om det är skönlitteratur eller egentligen dagstidning, 
 debattartiklar eller så där. (Lärare G1) 
 
Lärare M1 berättar om hur hon alltid utgår från kursplanen i svenska i sin planering och där står 
att "man ska få läsa ´litteratur från skilda delar av världen´och få förståelse för hur andra kan 
ha det och så" och detta resonemang är en annan sida av ett demokratiskt samhälle. I Lärare 
G2:s beskrivning av svenskämnet visar hon en förståelse för Malmgrens (1996) beskrivning av 

                                                
5 Skolverket startade den riksomfattande kompetensutvecklingssatsningen Läslyftet 2015 i språk-, läs- 
och skrivdidaktik för lärare, se även https://www.skolverket.se/kompetens-och-
fortbildning/larare/laslyftet (hämtad 2017-08-14). 
6 Gunilla Molloy (1943) är docent i Svenska med didaktisk inriktning på Stockholms Universitet. Hon 
har skrivit ett flertal böcker om framför allt litteraturdidaktik. 
7 Olga Dysthe (1940) är professor i pedagogik vid Bergens Universitet. Hon har bland mycket annat 
skrivit Det flerstämmiga klassrummet (1996). 
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svenskämnets olika konceptioner och hon ansluter sig till synen på svenskämnet som ett 
erfarenhetspedagogiskt ämne som för henne innebär att: 
  
 Vi läser för att lära om oss själva, om livet och om andra människor helt enkelt 
 /... / att läsa för de här ungdomarna är /... / att förstå sig själv(a), och öppna 
 världen mot andra människor, andra tider, andra värden. (Lärare G2)  
 

D. Samtalet och den öppna tolkningen 
Som utgångspunkt för litteraturundervisningen står synen på tolkning av texter och på det här 
området framför lärarna liknande påståenden kring hur de ser på denna tolkning. På ett 
övergripande plan uttrycker de alla en vilja att ha en öppenhet kring hur en text kan tolkas och 
att det kan finnas flera tolkningar. Denna syn uttrycks av Lärare M1 som säger till sina elever i 
samband med boksamtal att "'Här finns inget rätt och fel, vad tror ni?' och då ställer jag frågorna 
så: 'hur tror ni? hur tänker ni om detta?' så där kan man styra ganska mycket så att man kan 
tänka fritt". En liknande tanke om synen på tolkning ges av Lärare G2 som även argumenterar 
för att denna syn på tolkning kan stärka elevernas läsförståelse: 
 
 Texten är till för dem och det är deras tolkning som är intressant och jag vill 
 höra deras tolkning och framför allt att de kan ge varandra tolkningar och 
 förstå texten bättre genom att prata om den. (Lärare G2) 
 
Lärare G1:s tankar anknyter till det Lärare M1 har sagt men hon kommer också in på en 
förklaring på varför tolkningar kan skilja sig åt: 
 
 Vi försöker ha ett rätt öppet klimat när vi diskuterar tolkningar, de här 
 subjektiva tolkningarna av läsningen liksom att dom kan se väldigt olika ut 
 beroende på erfarenheter och vad vi har för kontext till texterna och så där. 
 (Lärare G1) 
 
Lärare M2 framhåller att samtal om det lästa är viktigt och att hon ”jobbar väldigt mycket med 
samtal”. Hon är intresserad av hur eleverna ”upplever texter på olika sätt” och ”få dem att lyssna 
på varandra och få dem att inse att man faktiskt kan ha olika bilder av hur en person, en karaktär 
i boken ser ut”. Lärare M2 ställer såväl öppna frågor som mer riktade och styrda frågor och ofta 
arbetar hon enligt den så kallade EPA-modellen. Då ställer läraren en fråga och eleven tänker 
först Ensam, därefter samtalar eleverna i Par och slutligen bearbetas samma fråga av Alla elever 
under lärarens ledning. Några exempel på öppna frågor som hon ställer är: ”Vad säger boken? 
Vad menar författaren? Vad vill man få fram?”. En annan sak som framkommer är att Lärare 
M2 låter eleverna söka efter kopplingar mellan olika böcker. 

Att tolkningen kan kan vara avhängig vilka erfarenheter läsaren bär med sig är något som 
två lärare berör och det innebär för Lärare G1 en förklaring till varför olika personers tolkningar 
kan skilja sig åt. För Lärare M1 kan frånvaron av egna erfarenheter bidra till en läsning som är 
helt textcentrerad. Även om lärarna på ett tydligt sätt fört fram att tolkningarna får vara 
subjektiva och att de vill ha en tillåtande inställning till tolkningar så betonar ändå Lärare G1 
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att "vissa saker (tolkningar) är mer rimliga än andra". För Lärare M1 visar sig detta i att hon 
ibland ställer frågor som är slutna och bara har ett rätt svar därför att "ska man förstå varför det 
här händer behöver man faktiskt ett exakt svar på det, så kan det ju vara ibland." Lärare G2 
anser att en del elever har svagt självförtroende vid textsamtal beroende på att de inte tror sig 
om att kunna tolka en text. Deras ringa läsvana spelar också in här "därför att är man inte en 
van läsare så ser man naturligtvis det som att texten är färdig" (Lärare G2). En del elever 
utrycker detta ungefär som att det är deras eget fel att, och när, de inte förstår en text. ”Jag fattar 
inte den här texten därför att jag är dum i huvudet” och uppfattningar av det slaget vill hon 
motarbeta genom att få eleverna att inse att texten är till för dem. I de situationerna försöker 
hon hjälpa eleverna med tolkningen genom att som hon säger "låsa upp" texten. Även Lärare 
G1 ser ett behov av att ibland hjälpa eleverna med tolkningar och hon talar om att ”stötta upp 
deras tolkningar ibland” när hon märker att de har svårt att formulera sin tolkning. Hon försöker 
också alltid att ge tillfälle till diskussioner där man pratar om texterna som stöd för kommande 
skrivuppgifter. 

 

E. Den gemensamma bearbetningen 
En stor del av Lärare M1:s undervisning tar sin utgångspunkt i något som hon kallar Lärare 
M1:s bibliotek. Detta bibliotek består av ett stort antal böcker som hon har letat fram, lånat från 
olika bibliotek och tagit med till klassrummet. Det rör sig om över 100 titlar. Lärare M1 
introducerar arbetssättet i början på terminen genom att hon presenterar ett antal av titlarna för 
eleverna på ett inspirerande sätt varefter eleverna får välja vilken bok de ska läsa. Därefter läser 
eleverna självständigt och när de har läst färdigt sin bok får de uppgifter att göra.  
 

Och så går jag igenom en massa boktips då och då är det både så kallade 
kill- och tjejböcker men jag säger att det här är både tjej- och killböcker 
oavsett vad man tänker om för att det ska kunna bli så att alla kan läsa och 
att allt är tillåtet. (Lärare M1) 
 

En uppgift är att berätta om boken de läst för sina klasskamrater. Man kan säga att eleverna är 
fria att välja bok att läsa men att friheten också är begränsad. För läraren krävs planering och 
organisation för att få arbetssättet att fungera.  

Lärare M1 arbetar med en gemensam text som hela klassen läser tillsammans vid minst 
ett tillfälle per läsår. På skolan har arbetslaget sedan flera år tillbaka använt man en bestämd 
bok i årskurs 4 – 6 och i sexan läser eleverna Eldens hemlighet8. När alla elever i klassen läser 
samma bok strävar Lärare M1 efter att variera undervisningen. Hon försöker också göra arbetet 
lite speciellt och inte bara läsa på. Själva läsandet organiseras på olika sätt.  

 
Vi har läskompisar, de läser två och två.. jag har försökt att dela upp dem i 
jämna läsare, då läser de varannan sida och så har de uppgifter till, olika 

                                                
8 Henning Mankell (1948-2015) skrev ungdomsromanen Eldens hemlighet 1995. 
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typer av uppgifter. Ibland läser jag kapitlet högt, ibland ska de läsa tyst, 
ibland ska de svara på frågor, ibland har vi diskussion. (Lärare M1)  
 

Det förekommer att eleverna har förslag på böcker klassen ska läsa gemensamt och då brukar 
Lärare M1 lyssna på eleverna och ta vara på deras intressen vilket hon tycker är viktigt. Lärare 
M2 berättar att i hennes klassrum är det gemensamma helklassamtalet den dominerande 
arbetsformen. Det kännetecknas av att hon tillsammans med eleverna förklarar texter och 
erbjuder eleverna möjlighet att berätta om sina uppfattningar om texten. Ofta baseras samtalet 
på en text som Lärare M2 har läst högt för eleverna och det gör hon nästan varje dag. 
Självständig läsning av den enskilde eleven förekommer inte lika ofta som lärarens högläsning 
trots att Lärare M2 har som mål att eleverna ska kunna läsa själva. Exempel på frågor som 
förekommer i det efterföljande samtalet är ”Vad tror du kommer hända? Varför tror du som du 
gör?”. Därefter arbetar eleverna ofta enligt EPA-modellen som beskrivits tidigare i 
resultatkapitlet. I samband med att man läser en gemensam bok kommer läraren med förslag på 
böcker som eleverna får välja bland men ofta går de med på det förslag som läraren har. Ibland 
får eleverna välja man mellan två titlar om vilken man ska börja med. För att elevernas ska 
fångas av läsningen är det enligt Lärare M2 viktigt att inneållet intresserar dem och är på deras 
nivå men detta skiljer sig åt från individ till individ. 

Lärare G1:s undervisning utgår från kursmål och förmågor vilka läraren beskriver i en 
pedagogisk planering som Lärare G1 går igenom med eleverna och som finns på skolans 
lärplattform. Lärare G1 låter eleverna läsa mycket på skoltid helt enkelt därför att de inte är 
vana läsare och för att de på så sätt får möjlighet att komma igång med läsningen. Under ett 
läsår får eleverna någon gång läsa samma bok, ofta läser eleverna två böcker gemensamt under 
ett läsår. När man läser samma text kan det också vara kortare utdrag ur romaner. Denna läsning 
följs upp med analysuppgifter. Ett exempel på en uppgift som Lärare G1 använder är att 
eleverna får läsa två romaner som de själva har valt. Då har hon själv först gjort ett urval som 
sedan eleverna väljer från och då presenteras böckerna för eleverna. Lärare G1 brukar då lägga 
ner tid på att berätta om böckerna för att väcka läslust. Ibland sker detta i samarbete med 
bibliotekarien. Därefter jämför eleverna verken med utgångspunkt i en frågeställning som de 
själva har formulerat. Den kan bestå av att man jämför två böcker i samma genre eller två böcker 
av samma författare. Detta redovisas senare i såväl muntlig som skriftlig form. För några år 
sedan arbetade hela skolan med samma roman, Svärdet och spiran9, på ett genomgripande sätt. 
Under läsningens gång fanns olika delmål med uppgifter kopplade till specifika kapitel för att 
stärka motivationen och göra läsningen så innehållsrik och intressant som möjligt. Eleverna 
lämnades inte ensamma utan fick stöttning under arbetets gång. Just stöttning är något som är 
centralt för Lärare G1:s syn på undervisning och ett exempel på vad det kan vara är något hon 
kallar analysnycklar som eleverna använder när de läser böcker och skriver uppgifter. Lärare 
G1 strävar efter att använda olika arbetssätt.  

 

                                                
9 Ken Follett (1949) skrev Svärdet och spiran 1989. 
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Jag har genomgångar, eleverna jobbar i grupp eller enskilt. Lästid försöker 
jag alltid ge dem i skolan för jag vet att det ser olika ut och det blir inte 
riktigt rättvist om jag bara låter dem läsa hemma. (Lärare G1) 
 

Ett annat exempel på arbetssätt är att eleverna ibland får skriva läsloggar där de skriver en 
kortare text om något specifikt i den bok de läser. Detta behandlas senare i helklass. Uppgiften 
för läsloggen kan också vara av självständigare art och bestå av att eleverna ska skriva en 
reflektion kring det de läst. För Lärare G2 är det viktigt att försöka fånga eleverna och få dem 
att förstå tematik i texter och för att nå det målet pratar hon och eleverna regelbundet om de 
böcker man läser. Hon ställer frågor och försöker att ge eleverna stöd i läsningen genom att inte 
lämna eleverna själva i läsningen. Istället följer hon upp och stöttar genom ”att man får frågor, 
att man får stöd i sin läsning, att efter några kapitel så pratar vi och att man hela tiden är med, 
särskilt de här som har det svårt att hålla igång på egen hand.” Lärare G2 är beredd att 
kompromissa i undervisningen och en stor del av de texter som läses är utdrag för att underlätta 
för eleverna. Schematekniska förutsättningar hindrar henne från att undervisa på det sätt hon 
egentligen skulle vilja och flera klasser träffar hon endast en gång i veckan vilket gör det svårt 
att hinna med allt hon vill göra. På grund av tidsbristen läser eleverna ofta kortare utdrag från 
böcker men det medför även att det är svårt att hinna gå på djupet i undervisningen. 
  

 Jag är tvungen att göra det mesta möjliga, det är en ständig kompromiss 
mellan: hur ytligt kan jag göra det här och hur kan jag ändå göra det här 
intressant och vad måste jag tvinga på dem och hur måste jag anpassa mig? 
[…] Man måste kompromissa mycket, man kan inte lägga sig på en nivå 
som är så otroligt långt från vad de är beredda att ta emot och syssla med 
utan man måste gå dem till mötes på något vis och det gör jag, försöker i 
alla fall. (Lärare G2) 
 

Lärare G2 låter eleverna ibland arbeta med digitala forum där de skriver interaktiva läsloggar 
utifrån en styrd uppgift både vad gäller innehåll och omfång. Här har eleverna läst samma bok 
och hela boken. Eleverna kommenterar också varandras inlägg. Efter förslag från eleverna har 
man pratat om boken i mindre grupper innan man skrivit läsloggarna på lärplattformen. Genom 
detta bokprat hoppas läraren att eleverna blir mer motiverade att läsa och framförallt tycker hon 
att de som slarvar med läsningen fångas upp och får stöttning. Förhoppningen är att det ska bli 
ett kollaborativt lärande. Vad gäller val av böcker eleverna ska läsa enskilt låter Lärare G2 
eleverna vara med och bestämma. Men hon vill också vill styra dem framåt så att de inte bara 
läser bekanta texter och texter de läst tidigare i livet. Under ett läsår läser man en till två böcker 
per kurs gemensamt i klassen. Det man läser är vad läraren kallar ”angelägna ungdomsromaner 
med starkt innehåll”. Läraren vill använda böcker som har många olika problem som man kan 
prata och skriva om och det måste finnas ett engagerande innehåll. Några av böckerna har hon 
blivit tipsad om och några har hon själv valt ut. Här låter hon inte eleverna vara delaktiga utan 
hon väljer själv med motiveringen att hon ser kvaliteter i böckerna som inte eleverna ser och 
att de skulle välja för enkel litteratur om de själva fick välja.  
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F. Lärarens högläsning 
Lärare M1 läser ofta högt för sina elever. ”Nån gång kan jag välja en bok i en serie, tex så valde 
jag Dalslandsdeckarna, första boken, då vet jag ju att det finns sju, åtta böcker till. Eller så väljer 
jag också böcker som jag vet att de aldrig skulle välja annars.” Högläsningsboken väljer hon 
alltså ut efter två principer. Antingen väljer hon en bok som finns som en serie, till exempel 
Dalslandsdeckarna10. Då kan eleverna bli lockade att fortsätta läsningen själva och då finns det 
en rad fler böcker att läsa för dem. När hon väljer böcker på det andra sättet brukar hon 
presentera alternativ som eleverna får rösta om. Diskussioner kring det lästa och samtal om vad 
som hände senast förekommer regelbundet vilket uttrycks här: ”när vi läser högläsning att inte 
bara läsa på utan att man diskuterar lite emellan och vad var det som hände sist nu och så där”. 
Lärare M1 betonar också angående högläsning att ”de är faktiskt inte för stora för högläsning 
fast de går i sexan”. 

Högläsningen ska fungera som inspiration för den enskilda läsningen menar Lärare M2. 
Genom högläsningen och de efterföljande samtalsfrågorna vill läraren att eleven ska komma 
”in i bokvärlden” och att de själva ska förstå hur man kan läsa och tolka skönlitteratur. Det 
förekommer också att högläsning är utgångspunkt för arbete med svåra ord och då får eleverna 
leta förklaringar på ord genom att slå i ordböcker. 

I samband med att klassen läser en gemensam bok brukar Lärare G1 inleda med att läsa 
högt ur boken för att ”vi ska få något gemensamt att förhålla oss till, inga jättelånga stunder 
men en kort inledning och vi säger någonting om den och de får en känsla och det gillar de 
oftast, även treor kan tycka att det är en trevlig stund när man läser lite högt”. Det sker några 
gånger per termin och efter högläsningen brukar hon ställa frågor om det hon läst. Frågorna kan 
röra vilka tankar de fått av det de hört och vad de känner när de lyssnat. 

Lärare G2 läser väldigt ofta högt för eleverna och det av flera olika skäl. Ett är att 
högläsningen är ett sätt att introducera en bok och det andra skälet är att hon vill skapa en känsla 
för boken inför det fortsatta arbetet med den. Ett tredje skäl är att eleverna ska komma in i 
boken vilket direkt kan kopplas till hur en läsare, enligt Langer (2011), kommer in i den första 
föreställningsfasen och hur viktigt det är för det fortsatta läsintresset. Även Lärare M2:s 
beskrivning ovan kan kopplas till Langers första fas. 
 

Jag läser väldigt mycket högt, även för treor. Jag introducerar aldrig en bok 
utan att läsa högt ganska många sidor först för att sätta... och då brukar det 
vara protester, ”kan vi inte få läsa själva?”, men det vill jag inte för jag vill 
sätta stämningen själv och de ska komma in i boken ordentligt från början. 
(Lärare G2) 
 

I samband med introduktionen av boken tittar man även på omslaget tillsammans och samtalar 
om förväntningar på boken och om vad den kan komma att handla om. Vid introduktionen ger 
också Lärare G2 eleverna möjlighet att berätta om förförståelse de har kring boken. Lärare G2 
låter även eleverna läsa högt för varandra i mindre grupper. 
 
                                                
10 Pia Hagmar (1961) har skrivit serien Dalslandsdeckarna som hittills har utkommit i 13 delar. 
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G. Lärarnas undervisning med skönlitteratur 
Lärare M1 
Lektionens innehåll bestod främst av pararbete följt av ett lärarlett gemensamt boksamtal. I 
klassrummet fanns tjugo elever, tolv pojkar och åtta flickor. Alla eleverna hade svenska som 
första språk och eleverna var uppmärksamma och deltog aktivt i undervisningen.  

Under tre och en halv vecka har alla elever i klassen läst Eldens hemlighet och man har 
arbetat med den på flera olika sätt. Nu är arbetet på väg att avslutas och som inledning på 
lektionen skriver Lärare M1 några frågor, kopplade till bokens innehåll, på tavlan. Hon skriver 
också upp mål för lektionen. Sedan arbetar eleverna i par med frågorna, de skriver och samtalar 
med varandra. Under arbetets gång är läraren aktiv och stöttande och går runt i klassrummet 
där hon uppmuntrar eleverna och svarar på frågor som kommer upp från eleverna. Därefter 
leder Lärare M1 ett gemensamt helklassamtal om frågorna. En av frågorna rörde titeln Eldens 
hemlighet. Lärare M1 frågar eleverna: ”Vad står uttrycket för tror ni? Och det har att göra med 
vad Sofia tänker om detta uttrycket?” Frågan är öppen och läraren betonar att hon vill veta 
elevernas tankar och att det inte finns något rätt eller fel. En elevs svar är att ”Elden ger henne 
trygghet och värmer upp hennes själ”. Den andra frågan signalerar att svaret måste sökas i 
texten och eleverna behöver gå in i en av karaktärernas synvinkel för att kunna svara.  Under 
lektionen skriver hon olika svar på tavlan vilket kan ses som ett sätt att visa eleverna att alla 
svar tas på allvar. Detta kan tolkas som en strävan efter att använda öppna frågor i 
diskussionerna för att klassen tillsammans ska söka efter en mening och betydelse i texten. Det 
här förhållningssättet beskrev hon tidigare i intervjun och här kan man se hur de tankarna 
konkretiseras i undervisningen. Från ett sociokulturellt perspektiv framhålls språkets betydelse 
för att skapa kunskap (Säljö, 2005). I denna undervisningssekvens ges exempel på hur Lärare 
M1 stimulerar elevernas tänkande genom att ställa öppna frågor. Ett annat exempel från 
observationen belyser också detta. En elev visste inte vad han skulle svara på frågan om vad 
titeln kan betyda under genomgången och då fortsatte samtalet: 

 
Lärare M1: Bo och Max, hur tänkte ni? 
Elev: Ää, att ... ää ... var ska jag börja någonstans? 
Lärare M1: Nej men säg vad ni har tänkt tillsammans, det är inget rätt eller fel! Vad 

 skrev ni? 
Elev: Typ att man ska få tillbaka hoppet. 

 
Samtalssekvensen visar på ett konkret sätt hur Lärare M1:s tidigare utsaga (se Samtalet och den 
öppna tolkningen) om sin vilja att ge eleverna möjlighet att själva tolka texter visas i 
undervisningen. Denna kreativa tolkning kan ses som ett exempel på att man tillsammans 
skapar det Iser (1993:324) kallar "textens virtuella dimension" eftersom texten här möter 
läsarens fantasi. Efter lektionen pratar vi en stund om hur lektionen gick och Lärare M1 känner 
sig nöjd med elevernas aktivitet. Hon såg det som viktigt att båda eleverna i paren samtalade. 
En detalj är att hon medvetet valde vilken elev som skulle svara först för att hon ville få igång 
samtalet och för att fler skulle våga träda fram. 
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Lärare M2 
Lektionen bestod av högläsning, pararbete och gemensamt lärarlett boksamtal. Klassen består 
vid det här tillfället av cirka femton elever, lika fördelat mellan pojkar och flickor. En stor del 
av klassen har svenska som andraspråk. Lärare M2 har ett stort engagemang och eleverna är 
aktiva och livliga.  

Lektionen innehåller de delar som Lärare M2 tidigare beskrivit under intervjun. Under 
den observerade lektionen läser Lärare M2 högt för klassen och texten är ett kort avsnitt från 
Mio min Mio11. Inledningsvis har Lärare M2 beskrivit vilka målen är med lektionen och vad 
som ska hända. Därefter varvar hon högläsning i några minuter med riktade frågor till det hon 
just har läst och varje elev skriver själv ner sitt svar i en anteckningsbok och sedan blir det 
parsamtal. Lärare M2 betonar för eleverna att de ska våga tänka själva genom uttryck som: 
”Kasta ur er, det kan inte vara mer än fel” och ”Jag ska läsa för er och sedan ska ni skriva ner 
och sedan fundera med en kompis och allt som ni tänker är jätterätt” vidare även ”ni kan 
jättemycket och det är bara att låta tankarna springa iväg.” Det arbete som sker under den 
observerade lektionen behandlar inte boken Mio min Mio i sin helhet utan det är alltså korta 
textavsnitt på några rader i taget som eleverna skriver och samtalar om. Det fortsatta samtalet 
präglas av att Lärare M2 uppmuntrar eleverna. I slutet av lektionen för hon in samtalet på en 
elevs egna erfarenheter. Efterintervjun ger Lärare M2 tillfälle att kommentera lektionen och 
hon uttrycker att innehållet är vanligt förekommande i hennes undervisning och att hon var nöjd 
med elevernas aktivitet i såväl lektionens olika delar. I observationen har Lärare M2 genomfört 
undervisning som bestått av högläsning och ett öppet samtal kring den lästa texten. 
Undervisningen präglas av de tankar Lärare M2 gett uttryck för i intervjun. Intressant är den 
betoning Lärare M2 gör till eleverna på att deras tankar är viktiga. Antagligen görs det för att 
locka fram elevernas svar. 
 
Lärare G1 
Lektionen bestod av genomgång av uppgift, grupparbete och enskilt arbete. I klassen går cirka 
tjugofem elever och den hör till Samhällsprogrammet. Klassen består främst av flickor. 
Eleverna arbetar med uppgifterna och arbetsron är god.  

Den observerade lektionen inleds med en genomgång och ett samtal om den uppgift 
eleverna precis har börjat arbeta med. Uppgiften som förklaras är den jämförande analysuppgift 
som beskrivits i intervjun. Detta pågår i ungefär 30 minuter och till sin hjälp har Lärare G1 en 
PowerPoint som illustrerar uppgiftens olika delar. Under lektionen gavs flera olika exempel på 
teoretiska metoder som eleverna kan använda i sina analyser av böckerna och till exempel tog 
Lärare G1 upp tematisk, normkritisk, psykoanalystisk och femininistisk analysmetod. Här togs 
också upp litteraturvetenskpliga analystermer som karaktärer, tematik och miljö. Under 
genomgången förklarade Lärare G1 mer ingående hur analysen kan gå till och eleverna 
involveras och får möjlighet att ställa frågor. Eleverna fick därefter diskutera sin frågeställning 
i en mindre grupp och detta gjorde de koncentrerat och med stöd av Lärare G1 som gick runt i 
klassrummet och stöttade grupperna. Den lärarledda delen av lektionen avslutades med en 

                                                
11 Astrid Lindgren (1907- 2002) skrev Mio min mio 1954. 
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gemensam genomgång där eleverna fick mer hjälp med att bestämma sig för hur de skulle gå 
vidare med vilken analysmodell de skulle använda. Därefter arbetar eleverna självständigt, 
antingen med sin uppgift eller med att läsa ur de böcker de ska använda i sin uppgift. Under 
genomgången framkom att Lärare G1 var ute efter elevernas tolkning av de böcker de kommer 
att läsa och läsarens/elevens roll som uttolkare var självklar och en förutsättning för arbetssättet. 
Detta sades inte explicit men kännetecknade genomgången och Lärare G1:s frågor till och 
samtal med eleverna. Under observationen gavs exempel på en uppgift som innehöll 
valmöjligheter för eleverna. Uppgiften var självständig och förutsätter ett aktivt deltagande från 
eleven. Under efterintervjun framkom att Lärare G1 betraktade lektionen som en "vanlig 
lektion" och att hon på det stora hela var tillfreds med elevernas arbetsinsats. 
 
Lärare G2 
Lektionens innehåll består av högläsning, lärarlett boksamtal och pararbete. Under den 
observerade lektionen består klassen av cirka tjugo elever, alla pojkar. Lärare G2 får vara 
tämligen tydlig med sina instruktioner men stämningen under lektionen är präglad av arbetsro. 

Under observationen läste Lärare G2 inledningsvis i fem minuter för eleverna ur Vägen12 
och denna läsning blev sedan föremål för ett lärarlett helklassamtal. Under detta ställde Lärare 
G2 öppna frågor som till exempel: "Hur uppfattar du karaktärerna?", "Vad tycker du? Vad 
tänker du?". Hon kom därefter in på de litteraturvetenskapliga begreppen platt och rund 
karaktär och elevernas uppgift blev att besvara frågor och att använda begreppen själva och 
motivera varför de tyckte som de gjorde. Eleverna skrev sina svar på sina datorer och i en digital 
lärplattform där Lärare G2 kunde läsa elevernas svar. Detta arbete gjordes i grupper om tre till 
fyra elever per grupp och under tiden de arbetade gick Lärare G2 runt i klassrummet och 
stöttade eleverna på olika sätt. Något som var genomgående i Lärare G2:s arbetssätt var hur 
hon hela tiden ställde uppföljningsfrågot till eleverna som utmande dem och fick dem att tänka 
vidare. Här följer några exempel:  

 
Elev: Pojken är väl mer platt? 
Lärare G2: Ja det var det många som tyckte. 
Elev: Tyckte inte du det? 
Lärare G2: Jag tycker ingenting, jag vill att du ska motivera varför du tycker som du gör! 
Elev: Det finns ju inget rätt och fel. 
Lärare G2: Det kan det göra men nu vill jag att du ska tänka själv. 

 
I samtalet kan man ana att eleven tidigare fått höra att det inte finns rätt och fel när man tolkar 
texter men här går alltså Lärare G2 ett steg vidare och uppmuntrar eleven att tänka självständigt 
och att kunna motivera sin tolkning. Observationen präglades av att Lärare G2 undervisade med 
stort engagemang och fångade elevgruppens uppmärksamhet. Undervisningen under den 
observerade lektionen gav exempel på de tankar om undervisning som Lärare G2 uttryckt under 
intervjuerna. Observationen innehöll högläsning och ett öppet samtal om texten. Uppgifterna 
gav eleverna frihet att tänka själva och fundera över vad textens vidare betydelse. Under 
                                                
12 Cormack McCarthys (1933) roman Vägen gavs ut på svenska 2008. Romanen filmatiserades och 
hade premiär 2009. 
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efterintervjun uttryckte Lärare G2 en viss osäkerhet huruvida eleverna hade tillgodogjorts sig 
innehållet och om de förstått. Själva lektionen som sådan utmärkte sig inte på något sätt enlig 
Lärare G2. 
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Diskussion 
I resultatkapitlet analyserades studiens empiriska material.  I detta kapitlet kommer analysen 
att diskuteras i relation till de teorier och den forskning som presenterats i uppsatsens 
bakgrundskapitel. Inledningsvis diskuteras analysen av resultatet tillsammans med den teori 
och tidigare forskning som presenterats i bakgrunden. Därefter diskuteras studiens metod och 
huruvida studiens design var lämplig för att besvara dess syfte. Kapitlet avslutas med ett kort 
slutord och tankar om hur man kan forska vidare med denna studie som startpunkt.   
 

Resultatdiskussion 
Det är knappast möjligt att diskutera resultatet och teorierna i sin helhet utan det kommer att bli 
fråga om ett urval som därmed indirekt också visar på vad som är det centrala resultatet. 
Resultatdiskussionen är uppdelad i sju delar som följer resultatets teman.  
Frågeställningarna var: 
 

1.   Hur beskriver lärarna elevernas läsmotivation och läsintresse?  
2.   Hur beskriver lärarna de bevekelsegrunder de har för sin undervisning med 

skönlitteratur?  
3.   Hur beskriver gymnasielärare och lärare i grundskolans mellanår sin undervisning med 

skönlitteratur i relation till elevernas motivation och läsintresse? 
4.   Hur visar sig lärarnas uppfattningar om litteraturundervisning i klassrummet? 

Det  minskade  läsintresset    
Flera studier pekar på att motivation att läsa har stor påverkan på elevers läsvanor, hur ofta och 
hur mycket de läser och i förlängningen även på hur de förstår det de läser (Wigfield, 1997; 
Guthrie et al., 2006; Miller, 2010; Becker et al., 2010). När lärarna i denna studie beskriver hur 
de ser på elevers läsmotivation framkommer att de ser att läsintresset har minskat under de 
senaste tio till femton åren vilket är den tid under vilken de flesta av lärarna har arbetat i skolans 
värld. Denna bild av läsintresse överensstämmer med vad aktuella medieundersökningar har 
kommit fram till (Skolverket, 2012; Statens Medieråd, 2017). Forskning pekar även på att 
läsintresset minskar ju äldre eleverna blir (Unrau & Schlackman, 2006). Detta kan man inte 
rakt av överföra i den här studien även om det är tydligt att läsintresset är svagt hos 
gymnasieeleverna. Talande är Lärare G2:s utsaga om att eleverna i och för sig tycker att läsning 
är något bra men att det inte innebär att de själva läser. Som förklaring till det minskade 
läsintresset pekar flera av lärarna i studien på den digitala revolutionen och att eleverna ägnar 
stor tid åt sociala medier, främst via mobiltelefoner. Man kan med detta som utgångspunkt 
fundera över hur man kan dra nytta av det intresse som finns för sociala medier i 
litteraturundervisningen. Detta är något som lärarna har tankar kring och som jag återkommer 
till längre fram i diskussionskapitlet.  

Den andra förklaringen till det minskade läsintresset som lärarna för fram är att en del 
elever har svag läsförståelse vilket bidrar till att de inte läser skönlitteratur. Eftersom de har 
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svårt att förstå det de läser blir det heller inte roligt att läsa och denna bild bekräftar det forskare 
som Gambell (2011) kommit fram till. Gambell (2011) och Becker et. al. (2010) menar att 
elever som inte tycker om att läsa har sämre läsförståelse jämfört med de som tycker om att 
läsa. På det här sättet uppstår en negativ spiral där de som läser lite och inte tycker om att läsa 
tränar sin läsförståelse i allt mindre grad vilket leder till att deras läsförståelse inte utvecklas i 
positiv riktning. Från ett undervisningsperspektiv innebär detta att det är av stor betydelse att 
läraren gör läsning av skönlitteratur till något som intresserar elever och ökar deras 
läsmotivation, på så sätt har man också stora möjligheter att förbättra deras läsförståelse.  
 

Elevers  läsmotivation  
Resultatet är också intressant att tolka utifrån teorierna om inre och yttre motivation (Imsen, 
2006). Lärarna i studien har alla en uttalad förhoppning om att elevernas motivation för att läsa 
ska komma från dem själva och att de ska drivas av en inre motivation. Lärare G1 hoppades på 
att kunna "väcka den här inre motivationen lite mer" och Lärare M2 ville att "det (motivationen) 
ska komma från dem".  Dock är min tolkning att detta mest är just förhoppningar och lärarna 
har svårt att ge konkreta exempel på att eleverna drivs av inre motivation. Det enda exemplet 
kom från Lärare M1 som beskrev situationer där elever och lärare genom att ge varandra boktips 
inspirerade varandra och på så sätt ökade läslusten och läsmotivationen. Wigfield (1997) menar 
att den inre läsmotivationen kännetecknas t ex av att man läser för att man är nyfiken på något 
och det kan man säga sker i det samspel mellan Lärare M1 och eleverna som beskrevs ovan. 
Framförallt gymnasielärarna framhåller att eleverna drivs av yttre motivation i form av att klara 
uppgifter och att få betyg. Lärare G2 för fram en intressant synpunkt när hon betonar att den 
yttre motivationen inte räcker för att få eleverna att bli intresserade och lyckas med sin läsning 
eftersom de inte har den självdisciplin som krävs. Därför måste de också tycka att det är roligt 
att läsa. Men även Lärare M1 pekade på att det finns situationer när eleverna på mellanstadiet 
drivs av yttre motivation. Hon gav exempel på att elever läser mer när de löper risk att inte klara 
måluppfyllelsen i de Nationella Proven i läsförståelse. I det här fallet blir föräldrarna 
uppmärksammade på problemet och eleverna kan då uttala sig i termer om att "jag måste nog 
läsa mer för att få godkänt i läsförståelse" (Lärare M1). Enligt Becker et al. (2010) finns det en 
risk i att läsa för att enbart göra andra nöjda, på lång sikt kan den inställningen försvaga deras 
läsförståelse. Den här situationen exemplifierar betydelsen av att att eleven förstår att det är för 
dess egen skull som det är viktigt att läsa, man läser inte för att tillfredsställa någon annan.  En 
annan aspekt av vikten av att stärka den inre motivationen är att elever med hög inre motivation 
läser mer än de med svag inre motivation (Wigfield, 1997).  
 

Lärarnas  motiv  och  grunder  för  sin  litteraturundervisning  
Ett tema som framträdde när jag tolkade lärarnas utsagor om de mål de hade för sin 
litteraturundervisning var att de önskade att den skulle präglas av läsglädje. Lärarna har 
förhoppningar och hyser en önskan om att deras elever ska uppskatta att läsa och att de ska 
tycka att det ger dem en positiv upplevelse. I samband med detta är det intressant att koppla 
lärarnas utsagor till Rosenblatts (2002) teorier om olika läsarter och i min tolkning av 
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Rosenblatt kan läsglädjen ses som en förutsättning för att den estetiska läsarten ska realiseras. 
Enligt Rosenblatt har läsaren en aktiv roll i läsakten, transaktionen, och läsaren behöver få en 
upplevelse av det som skapas under läsningen för att fångas. "Av denna blandning av 
förnimmelser, känslor, föreställningar och idéer byggs den upplevelse som utgör berättelsen..." 
(Rosenblatt, 2002:41). Man kan alltså tolka att elevernas läsglädje motsvaras av det Rosenblatt 
benämner förnimmelser och känslor och att detta kan ge eleverna möjligheter att uppleva 
berättelser på ett djupare plan.  

Lärare M1:s förhoppningar om att undervisningen ska leda till att eleverna går in i en 
annan värld tolkades i resultatet, tema C, som ett exempel på hur Langers (2011) teorier om 
föreställningsvärldar kan appliceras. Det är av stor betydelse för elevernas läsmotivation om de 
kommer in i boken, eller i dess föreställningsvärld som Langer uttrycker det. Dock framkommer 
det inte tydligt hos någon av lärarna varken i intervjuerna eller från observationen att eleverna 
går vidare mot någon av de andra faserna. Det räcker kanske inte enbart att förhoppningen om 
att eleverna ska känna läsglädje är målet för litteraturundervisningen? Tengberg (2011) betonar 
betydelsen av att elever ska få möta olika slags texter i olika sociala sammanhang för att på så 
sätt fördjupa läserfarenheten. Lärarnas olika uppgifter, tex Lärare G1:s analysuppgift, går dock 
att tolka som ett sätt att gå vidare för att få eleverna att röra sig genom de övriga faserna. 

Svenskämnets konception har diskuterats av många svenska forskare. Här ska inte läggas 
något stort utrymme åt den diskussionen men konstateras kan ändå att Lärare G2 ansluter sig 
till Malmgrens (1996) definition av svenskämnet som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Detta 
visar ändå att Lärare G2 är insatt i diskussionen och själv tagit ställning till hur hon ser på 
svenskämnet. Båda lärarna på mellanstadiet gör också kopplingar mellan skolans 
demokratiuppdrag och undervisningen med skönlitteratur.  Man kan konstatera att Skolverkets 
fortbildningssatsning Läslyftet och även En läsande klass har inspirerat lärarna. Läslyftet har 
inspirerat flera av lärarna genom att litteraturen lyfts fram och ställts i centrum.  
 

Samtalet  och  den  öppna  tolkningen  
I resultatet framkommer att samtliga lärare har en syn på läsaren som en aktiv deltagare i 
tolkningsprocessen. Lärarna betonar att eleverna har frihet att tolka det de läst på sitt eget sätt 
utan att det finns ett facit. Denna grundsyn har likheter med Isers (1974) teori om läsreception 
som har presenterats tidigare i uppsatsen. När Lärare M1 talar om att det inte finns rätt eller fel 
kan man med Isers terminologi tala om att här sker en betoning på den estetiska polen och att 
läsarens tolkning ges en viktig roll. Även Lärare G2:s tankar kring textens funktion och syn på 
läsarens tolkning har en direkt anknytning till Isers teorier och passar väl in i lärarnas praktiska 
arbete. Teorin blir här en bild av hur lärare ser på läsreception och hur man tolkar texter. Ur ett 
motivationsperspektiv bör rimligtvis denna hållning från lärarnas sida uppmuntra elevernas 
självförtroende och intresse för läsning vilket i sin tur bör öka elevernas läsmotivation. Iser 
(1974) tar också upp risken för att läsaren tröttnar och ger upp läsningen, antingen för att texten 
erbjuder för få utmaningar eller för att den är svår att tolka och lämnar läsaren med för många 
tomrum att fylla ut. Detta resonemang kan förklara de reaktioner som Lärare G2 beskriver där 
eleverna inte tror att de kan tolka en text. Kanske är det så att texten är för svår för eleverna och 
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att det bidrar till elevernas tolkningssvårigheter? En alternativ förklaring till varför elever har 
svårt att tolka texter kan också hittas i Isers teorier. Han betonar också att läsarens egen bakgrund 
har betydelse för tolkningen och inte minst kan tidigare läserfarenheter bidra till fördjupade 
tolkningar. Detta innebär i förlängningen också att frånvaro av läserfarenheter kan vara en 
förklaring till varför elever har svårigheter med att tolka texter. 

Rosenblatts (2002) teori om läsarens aktiva roll i läsakten, transaktionen, går också att 
applicera på lärarnas tankar om läsning och tolkning och är i samklang med Isers (1974) 
resonemang även om Isers resonemang är mer utvecklade. Både Rosenblatt och Iser beskriver 
en läsakt där läsaren är aktiv och skapar mening i läsandet av en text och Rosenblatt betonar 
betydelsen av hur läsarens erfarenheter av olika slag och påverkar läsarens upplevelse och 
tolkning. Lärare G1:s utsaga om att elevers tolkningar kan skilja sig åt beroende på att de har 
olika erfarenheter passar väl in på de teorier Rosenblatt och Iser fört fram.  
 

Den  gemensamma  bearbetningen  
När de fyra lärarna framför sina uppfattningar om sin undervisning med skönlitteratur framkom 
det att de anser att en gemensam bearbetning av det lästa är betydelsefull för att elevernas 
motivation ska stärkas. Detta resultat skiljer sig från det resultat som Ewalds (2007) studie 
pekade på. I Ewalds undersökning saknades den gemensamma bearbetning som framkommit i 
resutatet av denna studie. Ett arbetssätt med en gemensam bearbetning har stöd från Guthrie et 
al. (2007) och Gambrell (2011). De framhåller även att en elevaktiv undervisning där man 
bearbetar texter tillsammans ökar motivationen hos eleverna. Även Pittman och Honschell 
(2014) kommer till liknande resultat. Langer (2011) betonade också betydelsen av att tolkning 
sker i ett socialt sammanhang. Även ur ett sociokulturellt perspektiv har detta arbetssätt ett 
starkt stöd i och med detta perspektivs betoning på det sociala samspelets stora betydelse för 
att skapa kunskap (Hickey & McCaslin, 2001, Säljö, 2000; Säljö, 2005).   

Ett annat sätt att skapa engagemang hos eleverna är att använda digitala verktyg som 
Lärare G2 gör när eleverna skriver läsloggar som publiceras på en digital lärplattform. 
Antagligen finns stora möjligheter att öka elevers läsintresse genom att på fler sätt involvera 
digital teknik i bearbetning och redovisning av lästa böcker. Det sociokulturella perspektivet 
talar om redskapens betydelse för utveckling och digitala verktyg kan antagligen ha en sådan 
funktion (Säljö, 2000). En annan aspekt av digital teknik är E-böcker och läsning på läsplattor 
men om detta kom det inte fram något från varken intervjuer eller observationer och man kan 
fundera över orsaken till det. Kanske hade det framkommit något om jag ställt en direkt fråga 
om e-böcker eller är det så att lärarna inte använder dem? Så här i efterhand inser jag att frågan 
om e-böcker och läsplattor hade varit intressant att ställa. 

Ruddel (1995) framhåller de utvecklande samtalsfrågornas betydelse för att engagera 
eleverna och när lärarna i studien beskriver hur de samtalar med eleverna är det främst de öppna 
och utvecklande frågorna som nämns. I observationerna framkom detta tydligt i flera 
samtalssekvenser och detta förhållningssätt kan alltså medverka till att stärka elevernas 
läsmotivation enligt Pittman och Honschell (2014). Genom att lärarna ställer de öppna frågorna 
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framkommer implicit att de ger läsaren en stark ställning i tolkningsprocessen och att de på så 
sätt befinner sig nära Isers (1993) receptionsteori.  

I lärarnas undervisning framträder förutom det gemensamma samtalet om texter även att 
eleverna på ett eller annat sätt redovisar böcker de har läst och i det sammanhanget finns flera 
intressanta saker att diskutera. En del i detta arbetssätt är vikten av att eleverna får vara 
delaktiga. I definitionen av den engagerade läsaren (Gambrell, 2011; Guthrie & Wigfield, 2000) 
framhålls betydelsen av att eleven får möjlighet att själv söka kunskap och att detta påverkar 
motivationen. Den delaktighet lärarna beskriver att de ger eleverna borde alltså stärka elevernas 
motivation. Vidare är det av stor vikt att eleven kan klara av uppgifter och på det viset kan 
stärka sin självkänsla. Den bild som framkommit om hur lärarna ser på undervisning med 
skönlitteratur präglas av en omsorg av eleverna. Detta visas till exempel genom att Lärare G1 
vill ge eleverna tid att läsa i skolan för att alla ska få en möjlighet att klara av uppgiften. Flera 
av lärarna ger eleverna ett visst mått av valfrihet vilket också ökar deras självständighet och i 
förlängning även motivation. Valfriheten är av olika art. Detta förhållningssätt har stöd i 
sociokognitiv motivationsteori (Pintrich &Schunk, 2002) men även Gambrell et al. (2011) 
betonar betydelsen av att eleverna får välja böcker och att de får tid till läsning i skolan. Ryan 
och Deci´s (2000) betoning på att eleven ska förstå meningen med en uppgift för att på det sättet 
stärka den yttre motivationen framstår även den som betydelsefull. 
 

Lärarens  högläsning  
Langers (1995) teori om föreställningsvärldar beskriver vad som händer när en läsare fångas av 
en bok och då skapar sig en föreställning om boken, till exempel dess karaktärer eller miljö. 
Langer menar att den första fasen i läsprocessen innebär att läsaren är utanför 
föreställningsvärlden när läsningen startar men att man kommer in i en föreställningsvärld när 
läsningen börjar. I resultkapitlet beskrevs hur Lärare M1:s mål med läsningen bland annat är 
att eleverna ska kunna gå in i en annan värld. Langers teori kan appliceras denna utsaga. Genom 
att använda sig av högläsning i undervisningen strävar Lärare M1 efter att få eleverna att 
engagera sig i läsningen och med Langers terminologi komma in i bokens föreställningsvärld. 
Även Lärare G2 uttrycker detta tydligt i Resultatkapitlet. Högläsning är något som alla fyra 
lärarna använder sig av mer eller mindre och Langers teori ger stöd åt detta arbetssätt. Något 
att lägga märke till är att högläsning förekommer såväl i årskurs 4 - 6 men även på gymnasiet. 
Högläsningen är också ett sätt för att skapa intresse för vidare läsning hos Lärare M1. Lärare 
M2 använder sig väldigt mycket av högläsning och det är också hon som har störst andel elever 
med flerspråkig bakgrund. 

Langers teori förklarar även vad som händer när läsaren inte fångas av en berättelse. Då 
har läsaren inte kommit in i bokens föreställningsvärld. Det kan vara de ovana läsarna som inte 
fångas av boken vilket Lärare G2 beskriver när hon menar att "det känns motigt, man kommer 
inte in i den". Här framträder enligt mig en förklaring till att läsintresset minskar. Elever 
upplever att läsningen är motig och då läser man mindre vilket gör att man så småningom tappar 
förmågan att kliva in i en föreställningsvärld. Den nedåtgående spiral som Lärare G2 talar om 
har startat men hennes uppfattning är att högläsningen är ett sätt att motverka denna spiral och 
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på så sätt fånga elevernas intresse. Genom den uppgift som Lärare G2 använde under 
observationen, där eleverna skulle tänka vidare om texten, gavs eleverna stöd att närma sig den 
fjärde av Langers faser: "Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen" (Langer, 1995:34). 
Gemensamt för flera av lärarna när de beskriver sin undervisning är att de tänker på elever som 
har det svårt med läsningen och att de strävar efter att stötta dem på olika sätt. Lärare G1 
försöker hjälpa sina elever med tolkningar och Lärare G2 vill stärka deras självförtroende vad 
gäller tolkning och få eleverna att tro på sig själva. Detta förhållningssätt liknar Tjernbergs 
(2011) beskrivning av framgångsrik läsundervisning som bör präglas av rika möjligheter till 
samtal och bearbetning av läst litteratur. Detta förhållningssätt har även stöd i 
motivationsteroribildningen (Imsen, 2006).  

Litteraturundervisningen  
Observationerna var tänkta att fungera som ett komplement till utsagorna i intervjuerna och ge 
konkreta exempel på lärarnas uppfattningar och hur de tog sig ut. Sammanfattningsvis visar 
studiens resultat att informanternas uppfattningar om sin undervisning bekräftas i 
observationerna. De samtal som förekom under observationerna präglades av ett tillåtande 
förhållningssätt som respekterade den enskilde elevens tolkning vilket visades genom de frågor 
som lärarna ställde till eleverna. Under flera av lektionerna förekom högläsning vilket var något 
som alla lärare framhållit som en viktig del av undervisningen med skönlitteratur. I resultatet 
från efterintervjuerna framkom att alla lärarna ansåg att de lektioner som observerats gav en 
rättvisande bild av den undervisning de brukar genomföra.  

Metoddiskussion 
När en studie har genomförts är det centralt att reflektera över relationen mellan metodvalet och 
studiens syfte och frågeställningar. Denna studies syfte var att undersöka förstelärares 
uppfattningar om undervisning med skönlitteratur. Som metod valdes att göra kvalitativa 
intervjuer med förhoppningen att få fram informanternas beskrivningar av detta. Ett medel för 
att nå dit var att frågorna var av en öppen karaktär och att samtalet präglades av en nyfikenhet 
och ödmjukhet från forskaren (Trost, 2010; Kvale & Brinkman, 2009). Intervjuerna 
genomfördes utan störningsmoment och präglades av att det fanns ett förtroende mellan 
informanterna och forskaren. Från intervjuerna framkom ett digert textmaterial som gjorde det 
möjligt att besvara frågeställningarna 1 - 3. Ett alternativ kunde varit att ha genomfört 
fokusintervjuer med en större grupp informanter men det är inte säkert att resultatet besvarat 
syftet på ett bättre sätt. Eftersom intervjuerna bidrog till att besvara studiens syfte fungerade 
den kvalitativa intervjun väl som metod.  

Frågeställning 4 var att undersöka hur lärarna kommunicerade sina uppfattningar till 
eleverna och den delen blev något problematisk att besvara visade det sig. Observationerna 
filmades och under observationerna skrevs även fältanteckningar och dessa två metoder 
analyserades vilket blev tidskrävande. Det visade sig att själva filmen inte tillförde resultatet 
något av större värde utan det mest intressanta var utsagorna från informanterna och de samtal 
som de förde med eleverna. Därmed framstod ljudupptagningen från observationen och 
fältanteckningarna som det mest värdefulla för studiens resultat. I efterhand innebär det att det 
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hade räckt att göra en audioupptagning kombinerat med fältanteckningar. Enligt Watt Boelsen 
(2007) kan kombinationen av flera metoder höja analysernas kvalité och förhoppningsvis blev 
det fallet här eftersom resultatet från observationerna kom att komplettera och bekräfta 
utsagorna från intervjuerna. På detta vis kan alltså valet av metod sägas ha fungerat 
tillfredsställande.  

Slutsatser    
Studiens resultat visar på att det är en utmaning att motivera elever till att läsa skönlitteratur. 
Ett flertal argument har lyfts fram i studiens bakgrundskapitel som visat på det betydelsefulla i 
denna strävan. Lärarna i studien arbetar regelbundet med läsning av gemensamma texter där 
eleverna får goda möjligheter till att samtala om och diskutera det de läst. Dessa arbetssätt har 
stöd i de motivationsteorier och den forskning som redovisats i studien. Lärarnas uppfattningar 
om hur böcker kan tolkas har analyserats med utgångspunkt i läsreceptionsteorier. Här 
framkommer att deras förhållningssätt har stöd från dessa teorier. Högläsning användes av alla 
lärarna i mer eller mindre grad och då med ett bestämt syfte. Digitala verktyg används i liten 
omfattning och då i form av läsloggar som skrivs på lärplattformar. Lärarna i år 4-6 utgick ofta 
från högläsning för att sedan samtala om det de läst tillsammans med klassen. Gymnasielärarna 
använde högläsning främst för att inspirera elevernas individuella läsintresse. 
Lektionsobservationerna bekräftade de uppfattningar lärarna fört fram under intervjuerna. Ett 
gemensamt arbete med elever om texter man läst samt rika tillfällen till högläsning framstår i 
korthet som informanternas sätt att stärka elevers läsmotivation. Lärarna för fram läsglädje som 
ett övergripande mål med deras litteraturundervisning men utifrån den teoretiska och 
forskningsbaserade bakgrund som skrivits fram i studien (se till exempel Tengberg, 2011; 
Langer, 2011) kanske inte det är tillräckligt som mål. Litteraturundervisningen bör gå ett steg 
vidare och sträva efter att göra undervisningen än mer utmanande och varierad. Detta för att 
stärka elevers läsmotivation och läsförståelseförmåga. 

Vidare  forskning  
Ett sätt att fördjupa undervisningen på skulle kunna vara att i större utsträckning än nu använda 
sig av medierande redskap i undervisningen med skönlitteratur. (Säljö, 2000). Digitala verktyg 
kan ses som en form av medierande redskap. Ett forskningsprojekt skulle då följa 
litteraturundervisningen i en eller flera elevgrupper under en längre tid. Undervisningen skulle 
innehålla stimulerande och varierade arbetssätt där eleverna även får påverka vad de läser. 
Högläsning, gemensamma litteratursamtal och rikt användande av digitala verktyg är exempel 
på metoder som ska förekomma. Exempel på digitala verktyg är blogg, radiopodd och film. 
Ibland kan eleverna läsa olika böcker men de bör även läsa en gemensam bok. Denna studie 
skulle kunna ha en etnografisk inriktning genom att forskaren skulle följa elevgrupperna och 
lärarna. Det empiriska materialet skulle bestå av fältanteckningar, intervjuer med lärare och 
elever och filmade lektionsobservationer. Syftet för en sådan studie skulle vara tvåfaldigt. En 
del av syftet blir att undersöka vad som händer med elevers läsförståelse och läsmotivation. 
Den andra delen av syftet skulle inrikta sig på att undersöka lärarnas uppfattningar om 
undervisningen och elevernas utveckling.  
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BILAGOR 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrund 

•   Utbildning, hur många verksamma år som lärare 
•   Berätta om dig själv som läsare 

Elevers läsintresse 
Vilken syn har du på elevers läsintresse idag? jämför med läsintresset hos elever längre bak i 
tiden! 
 
Motivation i undervisningen 
Beskriv hur du ser på elevers läsmotivation, såväl hög motivation som låg  
Vad motiverar eleverna till att läsa och göra uppgifter? 
Vilken vikt tycker du motivation har för att få elever att läsa? och göra sina uppgifter?  
hur påverkar detta din planering och undervisning? ge exempel 
 
Planering och genomförande av litteraturundervisning 
Hur planerar och genomför du din litteraturundervisning? 
Vilka metoder använder du dig av i undervisningen? berätta om, ge exempel 
Om du uppskattar hur mycket tid som läggs på läsning och bearbetning av läsning: hur ser det 
ut? 
 
Påverkan, justifiering av undervisning 
Varför använder du dig av just dessa metoder?  
Vad har du för mål med undervisningen av skönlitteratur? 
Vilka skäl har du? 
Varifrån har du fått idéerna till dem?  
Finns det någon forskare eller författare som du är påverkad av? vem/vilka isf, på vilket sätt är 
du påverkad? 
Hur ser du på relationen mellan text och läsare och tolkning av texter? 
Hur ser du på analys av en  
på vilket sätt styr läroplanen din undervisning? 
 
Olika slags texter 
Vilka slags texter använder du dig av i undervisningen?  
är det utdrag ur böcker eller hela böcker? hur motiverar du valen? 
 
Brukar du läsa högt för eleverna? hur ofta och länge? 
 - varför läser du högt? 
 - vilka texter läser du? hur väljer du texter? är eleverna med i valet? 



  

  

 - hur bearbetar du i så fall högläsningen? 
 
Ge exempel på några uppgifter i litteraturundervisningen 
 
Elevers självständiga läsning 
Hur ser du på elevernas egna självständiga läsning? Har den betydelse för elevens läsförmåga 
och på vilket sätt? Vilket utrymme får självständig läsning i din undervisning? Hur bearbetas 
den, följs upp? Tidsaspekt, hur ofta? hur lång tid? 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Bilaga 2. Brev till vårdnadshavare 
 
Jönköping 2016-05-06  

Jag heter Fredrik Ebefors och arbetar med svenska på lärarprogrammet i Högskolan i 
Jönköping men studerar även vid Göteborgs universitet. Under hösten ska jag skriva en 
masteruppsats som kommer att ta upp några lärares tankar kring sin undervisning med 
skönlitteratur. Förutom intervju med lärarna har jag även tänkt att vara med på någon 
lektion för att skapa mig en egen bild av undervisningen och för att ha som samtalsunderlag 
med läraren. Denna lektion kommer jag även att filma för att göra det möjligt för mig att gå 
tillbaka och skriva om lektionen. Filmen kommer inte att visas för någon mer än mig och 
läraren och kommer att raderas när min uppsats är färdig. Detta följer Vetenskapsrådets 
etiska riktlinjer för forskning och elevernas identiteter kommer inte att bli kända, inte ens 
vilken skola som de går på.  

I samråd med XX har vi sagt att om ni godkänner att ert barn är med på lektionen som jag 
observerar behöver ni inte göra något mer men om ni inte vill att ert barn är med kontaktar 
ni XX.  

Jag hoppas att ni ställer er positiva till detta!  

Vänliga hälsningar  

Fredrik Ebefors  

fredrik.ebefors@ju.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


