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Vårt syfte med studien är att undersöka på vilka sätt åtta svensklärare på två 
olika högstadieskolor motiverar sina elever till skönlitterär läsning. Vi ville även 
ta reda på vilka inställningar de hade till läsning och motivation samt om de 
individualiserar för att motivera. Materialet insamlades genom åtta 
semistrukturerade intervjuer med svensklärare på två olika skolor i två 
kommuner. Resultatet visade att de flesta av lärarna hade en positiv inställning 
till motivationsarbetet men deras insatser och metoder skiljde sig åt. Vi kunde 
urskilja två grupper av lärare där den ena föredrog att låta eleverna läsa på 
fritiden och den andra i skolan. Urvalet av skönlitteratur grupperade också 
lärarna i två kategorier, där den ena valde verk åt eleverna och den andra lät 
eleverna ha inflytande över valet. En slutsats vi kunnat dra av detta är att 
undervisningen ser olika ut beroende på vilken lärare man möter som elev i 
skolan. Lärarna har olika tillvägagångssätt för att motivera elever till 
skönlitterär läsning samt prioriterar individualisering olika. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Motivation. Individualisering. Läsning. 
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1 Inledning 

Läsning är ett sådant ämne som ofta delar samhällets invånare i två delar: De 

som anser att läsning är något roligt och nödvändigt och de som anser att 

läsning är onödigt och inte alls viktigt. Oavsett vad vi människor känner inför 

läsning så har forskning kunnat påvisa ett samband mellan läsning och hur väl 

man lyckas i skolan och senare i livet, skriver Helen Amborn & Jan Hansson, 

(2002). Läsning utökar ordförrådet hos eleven och gör att en person lättare 

orienterar sig i nya situationer den ställs inför. Fantasin tillåts flöda och nya 

idéer föds hos individen som läser. Joanna Giotas (2013) forskningsöversikt 

som omfattar forskning mellan 2000 och 2010, belyser problematiken kring 

läsning i den svenska skolan. Giota menar att den svenska skolan brister i att 

individualisera och motivera eleverna till läsning, att varken de svagaste eller de 

starkaste eleverna stimuleras på den nivå de behöver vilket leder till brist på 

motivation hos eleverna. Våra erfarenheter från det egna yrkeslivet samt 

praktiker indikerar att det idag fortfarande är ett problem i skolan, att elever 

anses omotiverade till att läsa. Och vem hänger ansvaret på – eleven eller 

lärarna? 

        Även den svenska kanon är något som måste tas upp när man talar om 

skönlitteratur i svenskundervisningen. I dagens skola finns ingen av staten 

utsedd kanon. Men finns det en outtalad kanon i den svenska skolan? Tillåts 

elever att läsa för njutnings skull och hur sker valet av verk? Några av ledorden 

för lärare är motivation och individualisering. Vi vill undersöka hur verksamma 

lärare gör för att fläta samman skönlitterär läsning med dessa två begrepp.  

          I och med att samhället ständigt förändras och globaliseras torde även 

svensklärarnas undervisning följa de rådande förändringarna. Svensklärare 

möter elever från olika kulturer och bakgrunder och måste därför kunna 

individualisera och motivera alla. Om det brister riskerar vissa elever att falla 

mellan stolarna och därför är det ytterst viktigt att lärare är medvetna om 

problematiken kring detta. Lärare har dessutom ett ansvar att förhålla sig till 

det som står i läroplanen. Där står det att undervisningen ska anpassas efter 

elevers förutsättningar och ta hänsyn till tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Lgr11). 
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            Målet med vår studie är att undersöka hur lärare kan lyckas med att 

motivera elever genom individualisering för att de ska få en positiv bild av 

skönlitterär läsning. Detta kommer vi att undersöka genom intervjuer av 

verksamma svensklärare. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad åtta svensklärare i årskurs 9 säger 

att de gör för att motivera sina elever till skönlitterär läsning och om detta sker 

genom någon form av individualisering. För att kunna undersöka detta har vi 

valt följande forskningsfrågor 

- Hur ser lärarnas inställning till skönlitterär läsning ut? 

 

- Vad säger dessa lärare att de gör för att motivera till läsning i 

klassrummet?  

 

- Sker det någon form av individualisering vid arbetet med att motivera 

eleverna till skönlitterär läsning? 
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2 Teori, bakgrund och tidigare forskning  

Detta kapitel behandlar den teori, forskning och litteratur som studien grundar 

sig på. Vi presenterar vad de olika begreppen kan innebära och hur de praktiskt 

kan tillämpas vid skönlitterär läsning i skolan. Kapitlet är tematiserat i fyra 

underkategorier: teori, läsning, motivation och individualisering. 

2.1 Teori 

Lev Vygotskij (1934) anser att det grundläggande i utbildning är att barnet eller 

eleven lär sig något nytt. I Boken om pedagogerna skriver Roger Säljö (2005) 

att ett av Vygotskijs mest kända begrepp i den sociokulturella teorin är ”den 

närmaste utvecklingszonen” eller ”zone of proximal development”. Scaffolding, 

eller stöttning, och går ut på att möta barnet/eleven på den nivå där den 

befinner sig. Genom social stöttning kan ett barn få hjälp att ta sig vidare från 

en nivå till en högre. Stöttningen kan bestå av en förälder som ställer frågor för 

att leda barnet rätt eller en lärare som anpassar sin undervisning till aktuell 

elev. Interaktionen mellan människor är lika viktig som lärandeprocessen. 

Själva utvecklingszonen definieras av avståndet mellan barnets kunskaper som 

de på egen hand kan använda, till det som det kan klara av med hjälp av 

stöttning. Den som utför stöttningen griper in och bygger broar över 

svårigheterna (Säljö, 2005). Vygotskij (1934) skriver själv att dessa övergångar 

mellan vad eleven ensam kan klara av och vad den kan klara av med hjälp är det 

viktigaste momentet i relationen i inlärning och vidareutveckling och att 

inlärningsmöjligheterna är tätt kopplade till den närmaste utvecklingszonen.  

        Säljö (2005) menar att det intressanta med denna teori är att den visar vart 

barnet är på väg och vad som ligger inom barnets räckhåll. När barnet/eleven 

befinner sig inom zonen är hen extra känslig för undervisning. Dessa zoner är 

inte konkreta utan ska ses som ett begrepp för att förstå utveckling och lärande. 

Jenny Hammond & Pauline Gibbons (2005) menar att begreppen scaffolding 

och den proximala utvecklingszonen hänger samman, genom scaffolding kan 

barnet nå den proximala utvecklingszonen. De skriver att lärarens interaktion 

och stöttning ger eleverna större kunskaper samtidigt som de övar på att vara en 

del av en social kontext. Det i sig kan leda till nya kunskaper. 
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        Utmaningen för en lärare är således att hitta en nivå som passar den individ 

undervisningen riktar sig mot. I denna studie blir det därför intressant att se 

hur lärare individualiserar och motiverar eleven när hen ska läsa skönlitteratur.        

Svårighetsgraden på texten eller verket borde vara direkt avgörande för hur 

lyckad upplevelsen av läsningen blir för eleven. Vygotskij (1934) skriver att 

skolan som institution är skapad för att eleverna ska lära sig nya saker, inte det 

de redan kan, utan få möjlighet med hjälp av en lärare att utveckla sitt 

kunnande. Avgörande blir också hur läraren väljer ut verk och vad denne 

baserar sitt val på.  

 

2.2 Läsning 

Läsning enligt Ingvar Lundberg (2010) kan betyda allt ifrån att tyda en skrift 

bestående av bokstäver till att ”läsa in” en betydelse i en situation eller händelse. 

Lundberg skriver att vi idag läser på fler olika sätt än någonsin förut. Det kan 

röra sig om att läsa via en rad olika medier, bland annat mobiler, datorer och 

ljudböcker. Detta är en del av det utvidgade textbegreppet som enligt Åsa Wedin 

(2010) bland annat är undervisning med hjälp av flera olika medier än de 

traditionella skrivna eller lästa. 

        Dessa former av läsning kan fungera som en komplettering till den 

traditionella läsningen av den skrivna texten. Lundberg (2010) menar att 

oavsett hur vi läser så spelar läsandet i sig en avgörande roll för vårt lärande. 

Läsning utökar vårt ordförråd och om detta på något sätt inte sker, blir 

konsekvenserna stora för individen. Ordfattigdom, som författaren kallar det, 

kan leda till att en persons anpassning till samhället blir lidande. Ord och 

begrepp skapar ordning, ger sammanhang och överblick och saknar man detta 

kan en person få svårt att argumentera för sin sak och sina åsikter och det kan 

försvåra konflikthanteringar. När elever läser får de övning i att anpassa sin 

läsning efter texten och själv fylla i rytm, betoning och sammanhang. Läsaren 

skapar själv ett liv till texten.  

        Lundberg (2010) skriver också att alla barn/elever inte behärskar läsning 

på samma nivå trots att de är i samma ålder och att skolan ofta har setts som 

orsak till detta. Författaren menar att kritiska röster har höjts om att skolans 
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styrning vid låga åldrar är alltför hård och barn borde få lära sig läsa i egen takt 

och på ett naturligt sätt, likt talets utveckling. De flesta barn/elever kräver 

därför medveten ledning från t.ex. en lärare för att nå upp till en god 

läsförmåga. Vidare skriver han att en elev som upplever en lyckad 

litteraturläsning i bästa fall kan få ett rikare liv. En värld av spänning och fantasi 

blir tillgänglig för eleven. Läsningen kan hjälpa till att underlätta identifieringen 

av sig själv och andra samt att leva sig in i andra människors situationer och 

öden.  Skönlitterär läsning kan också ge upphov till existentiella frågor, ibland 

utan svar men tankarna kring dem kan fungera som gemensamhet med andra i 

t.ex. samtal. 

        Den skönlitterära läsningen i skolan främjar en rad egenskaper som är 

viktiga för elever, menar Amborn och Hansson (2002). Läsningen kan erbjuda 

avkoppling och en flykt in i en annan värld där tankeverksamheten stimuleras. 

Fantasin kan börja flöda, kreativiteten ökar och den empatiska förmågan blir 

större. Den språkliga kompetensen växer och elevernas kunskapsinhämtande 

från litteraturläsningen går inte att överskatta, skriver författarna. Pedagogen 

kan fungera som skapare av en läslust som ger positiva effekter i framtiden. 

Ann-Katrin Svensson (1995) menar att intresset för textens värld är viktigt och 

att man som lärare behöver känna till i vilken språklig miljö elever befinner sig i 

eller kommer ifrån.   

        Gunilla Molloy (1996) skriver om skönlitteratur och hur den behandlas i 

klassrummet. Hon menar att det är lärarens ansvar att se till att de skönlitterära 

verken används på rätt sätt så att eleverna får ut mycket kunskap.  Risken med 

att använda skönlitteratur i skolan är att eleverna kan förknippa den med läxor 

och tvång. Molloy menar att vinsten med läsning av sådan litteratur är större 

och skönlitteratur bör därför användas som en typ av arbetsbok i 

svenskundervisningen. Den skönlitterära boken används då inte enbart för 

läsning utan kan även användas till annan kunskapsinhämtning. För att 

eleverna ska få ut något av att läsa skönlitterära verk och få en möjlighet att 

utvecklas, framhålls olika arbetssätt.  Bland annat loggböcker, läslogg och 

kunskapsjournaler. Ansvaret ligger på läraren, att hen ser till att planeringen av 

lektionsmomenten utgår från kursplanen i svenska samt att läraren använder 

sig av de olika arbetssätten för att arbeta med de skönlitterära verken. Genom 
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att arbeta med skönlitteraturen och analysera miljöbeskrivningarna och 

huvudkaraktärens personliga utveckling, fungerar den skönlitterära boken som 

en arbetsbok i ämnet svenska. 

       I Molloys avhandling Läraren, Litteraturen, Eleven (2002) har hon 

undersökt hur förhållandet mellan läraren och eleven gentemot litteraturen de 

arbetar med i skolan ser ut. Studien är baserad på en tre års lång fältstudie på 

fyra olika skolor mellan 1997 och 1999. Samtliga skolor var högstadieskolor med 

elever mellan åldrarna 13 och 16 år. Det är en empirisk studie baserad på 

intervjuer med elva elever.  Syftet med studien var att studera mötet mellan 

läraren, eleven och litteraturen i klassrummet men också hur eleverna tar till sig 

undervisningen av skönlitteratur och om lärarens syfte är tydligt. Molloy 

presenterar resultatet under varje enskild skola hon studerat och hon har där 

valt att fokusera på olika didaktiska frågor i de fyra skolorna.  Några av de 

didaktiska frågor som Molloy utgår från är: Varför väljer läraren viss litteratur? 

Vilka elever kan ta till sig den och vilka kan inte? I den första och andra skolan 

som ingick i studien visade resultatet att lärarens syfte med undervisningen inte 

stämde överens med det som skedde i klassrummet. Lärarens syfte med 

elevernas läsning av skönlitteratur var att de skulle få en god läsupplevelse och 

få lust till mer läsning.  Molloy beskriver hur lärarens syfte med läsningen inte 

nådde fram då urvalet av skönlitteratur gjordes av läraren samt att momentet 

avslutades med ett skriftligt prov. Hon belyser vikten av att läraren tillsammans 

med eleven kopplar texten till eleverna.  

         I den tredje och fjärde skolan fick eleverna i likhet med de tidigare skolorna 

inte själva välja skönlitteratur. Resultatet som Molloy (2002) kom fram till i de 

två skolorna var att lärarna undvek att ta upp ämnen utifrån litteraturen som de 

själva kände sig obekväma med att diskutera i helklass. Vid ett tillfälle önskade 

en elev att de skulle läsa en bok om hedersvåld för att väcka diskussioner i 

klassrummet, varpå läraren avböjde med motiveringen att det var ett för 

känsligt ämne. Molloy skriver att eleverna inte får läsa litteratur som väcker 

samhällsfrågor som leder till diskussioner eller att de får chans att arbeta 

utifrån texten i förhållande till dem själva. Något som var lärarnas syfte från 

början.  
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Molloy (2002) avslutar sin avhandling med att skriva om 

svenskundervisning som den borde vara i skolorna, där elevernas åsikter och 

frågor tas på allvar av lärarna och där svenskämnet blir ett mer demokratiskt 

ämne med inslag av samhällsperspektiv. 

2.2.1 Den skönlitterära kanon 

Skönlitterär läsning i skolan var under 1900-talets första hälft en viktig del av 

undervisningen. Jan Thavenius (1999) skriver i sin bok Svenskämnets historia 

att svensk och nordisk litteratur var stommen i litteraturundervisningen. Denna 

undervisning gjorde anspråk på att utveckla kommunikativa förmågor hos 

eleverna. De litterära verken ingick i den s.k. svenska kanon. Kanon förklaras 

som en begränsad litteratur som bestäms av staten utifrån traditioner och inte 

av individen själv. Många gånger är det inte själva verken som är avgörande för 

urvalet i kanon utan författarskapet i sig (Dan Landmark & Inger Wiklund, 

2012)  

      Den svenska kanon karaktäriseras av att den innehåller svenska verk från 

1700- och 1800-talen men också av vilka verk som inte finns med eller vilka 

som har en svag ställning. De tidigaste och senaste verken hade en svagare 

ställning enligt Thavenius (1999) och även kvinnliga författare hade svårt att få 

stort utrymme i den svenska kanon. Samhällsengagerad litteratur, 

arbetarlitteratur och vissa former av diktning fanns inte heller representerade. 

Vidare menar Thavenius att den svenska kanon ständigt är under förvandling 

och att skoltrender och ett föränderligt samhälle ställer nya krav på 

litteraturundervisningen i skolan. 

        Landmark och Wiklund (2012) skriver i Litteraturen, språket, världen om 

litteraturen i svensk- och svenska som andraspråksundervisning. De menar att 

det länge varit en självklarhet att man i svenskundervisningen i skolan har 

använt sig av svenska klassiker. I nutid har den bilden av svensklitteraturen 

tonats ner och lärarna ges själva större friheter att välja ut litteraturen som 

eleverna ska läsa.  Författarna ställer sig frågande till vilka riktlinjer lärarna går 

efter när de väljer litteratur.  

        Landmark och Wiklund utgår från debatten som uppstod 2006 angående 

just den svenska kanon. I den fanns det två läger. Det ena lägret ansåg att man 
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borde gå tillbaka till den svenska kanon i svenskundervisningen för att förbättra 

läskunnigheten bland eleverna. Det andra lägret ansåg att det näst intill skulle 

vara främlingsfientligt att basera undervisningen på den svenska kanon och att 

den hellre borde avskaffas. Problematiken med att hålla sig till den svenska 

kanon är enligt Landmark och Wiklund (2o12) att litteraturen måste ge en mer 

komplex bild av samhället. Att enbart använda sig av viss litteratur täcker inte 

hela den världsbild som eleverna behöver ges.  

Med tanke på den mångkultur som vi har i Sverige idag ställer sig 

Landmark och Wiklund (2010) frågande till om den svenska kanon verkligen 

passar alla elever.  För att istället ta vara på elevers erfarenheter och olika 

kulturarv skriver Landmark och Wiklund (2012) om begreppet världslitteratur.  

Enligt dem är det svårt att tolka vad som ingår i begreppet och att det finns 

parallella innebörder. Det kan beskrivas som att man läser litteratur från olika 

delar av världen. Kulturer får då möta varandra och likheter och olikheter ställs 

mot varandra.  

2.3 Motivation 

Margrete Brynolfs m.fl. (2007) förklaring på begreppet motivation är att det ger 

både en yttre och en inre drivkraft som kan delas upp i olika kategorier: 

aktivitets-, prestations- och kontaktmotiv.  

        Christer Stensmo (2012) talar om att begreppet motivation kommer från 

latinets movere, som betyder rörelse. Målet med motivation kan vara att uppnå 

något eller att undvika något. Han beskriver tre olika former av motivation: 

inre, yttre och interaktiv. Den inre motivationen finns inuti människor och tar 

sig uttryck genom en önskan, en känsla eller ett behov. I skolan kan det handla 

om elevers nyfikenhet och intressen. Den yttre motivationen hittas i en persons 

omgivning. Det kan handla om belöningar eller obehag inför något. Den 

interaktiva motivationen sker mellan människor i samspel. Där hittar vi 

förväntan på något gott och rädsla över att misslyckas. Framgång i att nå ett mål 

är en stark motivation. Om målet anses värdefullt kan en människa motiveras 

att kämpa hårdare för att nå det, än om målet inte är fullt så värdefullt. En 

interaktiv skolmotivation är ofta prestationsmotivationen, där läraren 

poängterar målets värde för att skapa motivation hos eleverna.  



 9 

         Vidare beskriver Brynolfs m.fl. (2007) att lärare som har god kännedom 

om vad motivation kan främja och skapa men också vad som hämmar 

motivation, kan nå trivsel och goda resultat i sitt arbete. På så sätt påverkas 

också deras elever av den positiva utvecklingen. Göran Bostedt & Linda 

Eriksson (2012) påpekar att genom att tillmötesgå olika lärstilar samt att ha ett 

tydligt elevperspektiv i sin undervisning, med individuella intressen som stödjs, 

nås ett mer motiverande klimat i skolan och klassrummet. Interaktionen mellan 

lärare och elever är central och motivation är ett viktigt inslag i en didaktik som 

ska arbeta mot demokrati- och kunskapsmål. I kunskapskraven för årskurs 9 

(Skolverket, 2011) står det att eleven ska kunna läsa skönlitteratur och 

sakprosatexter samt att klara av välja lässtrategier. Även krav på läsförståelse 

finns med i kriterierna. Lässtrategier och motivation tillkommer ofta i 

interaktionen mellan lärare och elever.  

Christopher Wolters m.fl. (2013) har undersökt relationen mellan 

motivation och läsning hos ett antal amerikanska elever. Syftet med deras studie 

var att utvidga perspektivet på forskningen för ungdomars motivation för 

läsning. De använde sig av 406 elever som gick i årskurserna 7-12 i två olika 

skoldistrikt i Texas.  Eleverna fick genomföra en självrapportsundersökning där 

de fick svara på frågor om sin inställning till läsning. Resultatet visade att de 

elever som var övertygade om att de skulle klara av att prestera också tenderade 

att lyckas bättre än de som inte hade någon tro på sig själv vid läsförståelse. De 

elever som hade det kämpigt med att läsa tenderade att också prestera sämre på 

läsförståelseuppgifterna än de elever som hade tron på sig själva och var mer 

målmedvetna vid läsning. 

Resultatet i Wolters m.fl. studie (2013), visade även att förhållandet 

mellan elevernas motivation och deras läsning var liknande för de elever som 

togs ut ur den studiestarka urvalsgruppen men också de elever som hade det 

kämpigt med läsförståelsen. Wolters kunde se att de ungdomarna också var mer 

benägna att känna ångest och oro inför uppgifter som innehöll läsförståelse. De 

kände att de inte hade kontroll över situationen, till skillnad från vad de 

högpresterande eleverna i studien kände, där de upplevde kontroll över 

uppgifterna och deras resultat tenderade även att hamna högre än de andra 

eleverna i studien. 
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2.4 Individualisering 

Ett sätt att nå kriterierna för läsförståelse är genom att läraren låter 

individanpassa sin undervisning för att möta elevers behov på rätt nivå. 

Individualisering av undervisningen kan enligt Stensmo (1997) innefatta en 

variation gällande innehållet på undervisningen och hur den formas. Tiden, 

elevers lärstilar och särskilda behov är andra faktorer att ta hänsyn till när man 

som lärare individualiserar sin undervisning. Detta bör ske eftersom en klass 

inte är en homogen grupp av individer, utan eleverna är alla olika och har olika 

förutsättningar att lyckas.  

         Stensmo (1997) skriver också att elevernas intresse kan påverka i vilken 

grad de engagerar sig, attraheras av en uppgift och på vilket sätt de väljer att 

sysselsätta sig med en uppgift i skolan. Han menar att intresse som begrepp 

ligger nära motivation, då de både fungerar som en motor för handling. Det kan 

också vara avgörande när elever själva står inför ett val. Vid de tillfällen de står 

inför olika alternativ anses de vara mer motiverade att göra ett individuellt val. 

Detta i sig kan leda till att de känner större ansvar för den ålagda uppgiften. 

Detta är dock ett sätt som inte passar alla. Vissa elever uppskattar inte att 

behöva välja uppgifter/verk/ämnen på egen hand utan vill istället bli styrda.  

        Monika Vintereks (2006) forskningsöversikt Individualisering i ett 

skolsammanhang, ger ett historiskt perspektiv på hur individualisering använt 

och tolkats. Upplägget är till för att belysa individualisering, främst i 

grundskolan. Vinterek menar att elever i större utsträckning idag än tidigare får 

ta eget ansvar för sin individualisering eller i samråd med sina föräldrar. Detta 

kan röra val av litteratur, kursval eller utformningen av elevens undervisning. 

Skolan styr vilka val som finns men ytterst läggs ansvaret på eleven och dess 

föräldrar att göra det slutgiltiga valet. Detta kan också leda till en ojämn 

hantering, vissa elever har större och bättre föräldrastöd än andra och 

engagemanget varierar mellan föräldrarna.  

           Olika typer av individualisering kan enligt Vinterek (2006) vara 

schemaförändringar baserade på elevers önskan, hur mycket tid som avses för 

en uppgift, hur instruktioner och uppgifter utformas och hur grupperna av 

eleverna ser ut. Sammansättningen kan vara bl.a. grupparbeten, parabeten eller 

helklassundervisning. En nackdel med ett individualiserat undervisningssätt 
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kan vara att eleverna får mindre direkt kontakt med läraren. Enligt Vinterek kan 

lärares egen tolkning av vad begreppet innebär leda till att elever inte behandlas 

lika och får i förlängningen en ojämlik skolgång. Det finns också en risk då 

fokus flyttas från gruppen till individen, att elever som är resurssvaga känner sig 

utsatta istället för sedda. En annan risk är att elever enbart väljer att arbeta med 

det de känner att de klarar på egen hand och inte väljer utmanande uppgifter 

som kräver lärarens stöd.  

        Sammanfattningsvis skriver Vinterek (2006) att motiven för 

individualisering ofta utgår från elevers behov men detta problematiseras 

sällan. Bakom skolans undervisnings- och fostransuppdrag står både politiska 

och ideologiska ställningstaganden och hon skriver att Skolverket antar att 

lärare tar hänsyn till de riktlinjer som finns gällande elevers eget ansvar och 

elevinflytande. Lärare känner press att individualisera och möta varje enskild 

elev på dennes nivå. Detta kan innebära att eleverna tvingas möta 

undervisningsinnehållet på egen hand. Individualisering i skolan sker på gott 

och ont men begreppet bör alltid problematiseras för att nå framgång och en 

liktydlig tolkning från lärarnas sida (Vinterek, 2006). 

          Som en del av Vintereks forskningsöversikt ingår en doktorsavhandling av 

Ia Nyström (2002), som i sin studie ser på relationen mellan individen i skolan 

och deras lärandemiljö. Hon utgår från ett sociokulturellt perspektiv, att 

lärandet är en process. Syftet med studien är att belysa elevers lärandeprocesser 

i den miljö de befinner sig i, både fysiskt och pedagogiskt. Nyström deltog i 

klassrummen och observerade samt gjorde utvärderingar av elevernas 

läsförmågor. Resultatet hon fann var att det finns en mängd varianter av 

specifika beteenden hos eleverna. Det är av stor vikt att läraren observerar och 

uppmärksammar dessa beteendemönster hos alla typer av läsare. Om detta sker 

kan det ge läraren verktyg att möta negativa mönster i läsningen hos vissa 

elever och presentera konstruktiva vägar att nå vidare med läsningen. Genom 

en sorts guidning kan läraren, om hen har de rätta kunskaperna, påvisa fördelar 

med andra lässtrategier under en period.  Nyström skriver att i de två klasserna 

fanns både elever med positiva inställningar till läsning och de med negativa. De 

olika metoderna som läraren provade för att möta dessa två grupper passade 
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olika bra för dem. Hon menar att metoderna måste användas flexibelt och 

baseras på ett individuellt förhållningssätt gentemot eleverna. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Intervjuer som metod är ett bra val när forskaren behöver få reda på 

människors uppfattningar och erfarenheter kring specifika ämnen, skriver 

Martyn Denscombe (2009). Denscombe förklarar vidare fördelarna med att 

använda sig av intervjuer som val av metod. Det ger en större möjlighet för 

forskaren att kunna ställa följdfrågor till informanterna och samtidigt få ett djup 

i datainsamlingen. 

        Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som metod i vår 

studie. Valet grundar sig främst på att metoden ger möjlighet till att få 

utvecklade svar av våra informanter där vi som intervjuare ges chans att ställa 

följdfrågor eller följa upp eventuella frågetecken. Denscombe (2009) skriver att 

semistrukturerade intervjuer är en bra metod att använda sig av om man vill 

vara flexibel under intervjun. Intervjuaren ges frihet att utgå från sina frågor 

men utan ordningsföljd och informanterna får chans att utveckla sina svar 

under intervjun.  

 

3.2 Urval och genomförande 

Vi har använt oss av två olika högstadieskolor i mellersta Sverige. Skolorna är 

belägna i två olika kommuner och på vardera skola är elevantalet ca 600. Valet 

av skolor skedde genom ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). För oss 

innebar det att det geografiska avståndet inte skulle vara alltför stort. Vi har 

intervjuat åtta lärare som undervisar i ämnet svenska, fyra vid varje skola. Valet 

av antal informanter gjordes för att öka validiteten. Åtta informanter 

verksamma i två olika kommuner kan ge en bred bild utifrån våra 

frågeställningar i motsats till om vi skulle använt oss av färre informanter i en 

och samma kommun. 

           Via mail skickades en personlig förfrågan ut om att få komma till skolan 

och intervjua lärarna. På den ena skolan skickade vi ut 6 förfrågningar varav 5 

svarade att de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Vi skulle enbart ha 
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fyra vid varje skola och var därför tvungna att genom en slumpmässig dragning 

välja ut fyra av de fem lärare som svarat jakande på förfrågan. På den andra 

skolan skickades en intervjuförfrågan ut till fyra lärare, slumpmässigt utvalda 

utifrån deras ämnesbeteckning på hemsidan, samtliga fyra svarade jakande till 

att ställa upp på en intervju. Lärarna var av olika kön och i blandade åldrar med 

olika lång arbetslivserfarenhet.  

        Vår första kontakt med informanterna skedde via telefon för att boka in ett 

möte. De fick själva välja plats och tid då intervjun skulle äga rum. Alla 

intervjuer skedde på informantens skola, i klassrummet eller lärarrummet. Vi 

delade upp intervjuerna och gjorde fyra stycken i varsin kommun för att spara 

tid. Vid varje intervju använde vi oss av ljudupptagning med hjälp av en 

mobiltelefon. Detta för att vi inte skulle missa information från informanterna 

och kunna fokusera på dem istället för att anteckna, men också för att vi båda 

skulle kunna ta del av alla intervjuer och sedan kunna analysera dem 

tillsammans. Staffan Stukát (2005) skriver om ljudupptagning och dess vinster 

och förluster.  En vinst med att använda sig av ljudupptagning är att ingenting 

som informanterna säger försvinner, allt tas med. En förlust kan vara att det 

anses störande för båda parter att ha en mobiltelefon som spelar in. Under våra 

intervjuer upplevde vi aldrig att ljudupptagningen var något som var störande 

för informanterna. Intervjuerna tog cirka 50 minuter. Enligt Stukát (2005) 

finns en risk med att informanterna under intervjun kan missuppfatta frågorna 

eller att vi som intervjuar kan feltolka deras svar. Intervjufrågorna och dess 

ordning följdes i den mån det gick, men i några av intervjuerna var vi tvungna 

att genom följdfrågor bli övertygade att informanten uppfattat våra frågor 

korrekt eller leda tillbaka informanten till ämnet. I tabell 1 nedan presenteras en 

översikt över de informanter som deltagit i studien. 
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Tabell 1. Presentation av informanterna 

 

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Efter att alla intervjuerna var genomförda lyssnade vi gemensamt på 

ljudupptagningarna, analyserade dem och transkriberade valda delar som vi 

ansåg hade anknytning till våra forskningsfrågor. Transkriptionen genomfördes 

inte med en samtalsanalytisk metod, utan på ett skriftspråksnormerat sätt. Vi 

transkriberade intervjuerna med olika färger så att det i analysarbetet skulle 

vara tydligt vilken lärare som sagt vad, samt för att kunna se eventuella 

samband mellan informantens svar på de olika frågorna. Vi följde 

intervjuguidens riktlinjer och valde att kategorisera våra svar redan i 

transkriptionen av intervjuerna i tre olika teman som kan kopplas till våra tre 

forskningsfrågor. De tematiserade svaren delades in under: Läsning, 

motivation och individualisering för att sedan presenteras under samma 

tematisering i resultatet (se 4.0). De citat som vi valt att redovisa i studien för 

att tydliggöra några delar i resultatet, har vi citerat ordagrant utan att ändra på 

något språkligt i innehållet. Vi ansåg att det var det mest respektfulla mot 

resultatet samt informanterna. 

        När tematiseringen var klar började arbetet med att hitta eventuella 

likheter samt olikheter mellan de olika informanternas svar och om vi kunde se 

någon röd tråd mellan de olika svaren. I vår resultatanalys (se 4.4) har vi valt att 
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belysa de samband som vi sett utifrån informanternas svar som vi anser vara 

viktiga i vår studie. 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) förklarar begreppet reliabilitet som den tillförlitlighet en studie 

kan ha. Noggrannheten på mätningen bör vara stor. För att öka reliabiliteten i 

vår studie har vi försökt vara flexibla och inlyssnande i våra intervjuer. 

Intervjufrågorna är utformade med öppna svar och informanterna är 

informerade om att deras svar är anonyma, vilket torde leda till att de känner 

att de kan svara sanningsenligt och personligt. Stukát menar att ett förtroende 

mellan informanter och intervjuare kan leda till att man undviker 

osanningsenliga svar. I studien har vi därför tagit detta i beaktande och byggt 

upp en relation mellan informanterna och oss genom att ringa upp 

informanterna för att närmare bestämma träff, efter att de gett sitt medgivande 

till intervjun.  

         Validitet beskriver Stukát (2005) som giltigheten i en studie. Validiteten 

baserar sig på frågan om vi mäter det vi avsett att mäta. Vår avsikt var att få svar 

från åtta lärare hur de arbetar med skönlitterär läsning och hur de såg på 

kopplingen mellan läsning och motivation. Detta har vi undersökt. Validiteten i 

vår studie skulle inte ha påverkats av ett större antal informanter, då vårt syfte 

inte att göra generaliseringar. Generaliserbarheten är däremot låg och vår 

studie baserar sig enbart på informanternas svar och kan inte ge en bild av alla 

lärares uppfattning om arbetet med skönlitteratur och motivation.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

Under vår studie har vi tagit hänsyn till de etiska aspekter som finns 

presenterade av Vetenskapsrådet. De innehåller fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

           Informationskravet belyser vikten av att informanterna informeras om 

sina villkor innan deltagande vid intervjuer.  Vi informerade informanterna vid 

början av intervjuerna om deras rättigheter utifrån informationskravet, att 

deras uppgift i studien är att vara informant, en källa till information, samt hur 
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många som kommer att delta i studien. I enlighet med nyttjandekravet 

informerades informanterna innan deltagandet om att deras medverkan är 

frivillig och att vi inte kommer att använda deras uppgifter någon annanstans 

än i vår studie. De fick också veta var den kommer att publiceras när den är klar. 

Informanterna informerades om att de när som helst under intervjuns gång 

kunde avbryta eller avsluta sin medverkan men också att de kan avbryta sin 

medverkan när materialet redan är insamlat, enligt samtyckeskravet. Slutligen 

meddelade vi att vi inte kommer att redovisa några personuppgifter och att vi 

anonymiserat all information som kan härleda tillbaka till informanten. 

Obehöriga kommer därför inte att få ta del av deras personuppgifter, enligt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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4 Resultat 

Resultatet har tematiserats i tre delar: läsning, motivation och individualisering. 

Begreppens innebörder går i vissa fall samman och därför behandlas 

intervjusvaren ibland på fler ställen än ett. De åtta lärarna kommer att 

presenteras som Lärare 1 - Lärare 8.  

4.1 Läsning 

I detta avsnitt presenteras intervjusvaren och vi redogör för vad lärarna i 

studien svarat angående sin syn på läsning samt hur upplägget på 

undervisningen ser ut. Svaren kommer att tematiseras under tre underrubriker: 

Fördelar med läsning, Läsning från planering till teori och Utformning och 

upplägg av den skönlitterära läsningen. 

4.1.1 Fördelar med läsning 

Samtliga lärare som deltog i studien anser att det finns en mängd olika fördelar 

med läsning av skönlitteratur för eleverna. En av lärarna, Lärare 1, säger: ”Det 

finns många fördelar med läsning, en av de största som jag ser är att få in 

värdegrundsfrågor genom böckerna jag väljer ut. Då kan man diskutera det med 

eleverna och de lär sig att bli bättre samhällsmedborgare utan att de själva vet 

om det.” Majoriteten av lärarna, Lärare 2, 3, 4, 5 och 6, uppgav ökad 

läsförståelse och ett förbättrat ordförråd som den största vinsten vid läsning av 

skönlitteratur. Lärare 1, 7 och 8 svarar att läsning ger en bättre förståelse för 

omvärlden och sig själv samt att läsning kan ge insikt i moraliska dilemman. 

4.1.2 Från planering till praktik 

Lärarna svarade varierande på om den praktiska utformningen av läsmomentet 

stämmer överens med deras syfte och planering med undervisningen. Lärare 5 

och Lärare 7 svarar att de anser att deras syfte och planering överensstämmer 

med den faktiska undervisningen. En av de två, Lärare 5 svarar: ” Det är sällan 

undervisningen inte blir som jag planerat, jag är ju läraren och då är det jag som 

styr hur den ska utformas”. De båda lärarna svarar att de tydliggör syftet för 

eleverna genom att hänvisa till kunskapskraven. 
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         Fyra av åtta lärare, Lärare 1, 2, 4 och 8 svarar att det sällan blir så som de 

tänkt sig och att eleverna ofta inte förstår vad syftet med läsningen är trots att 

de framför det till eleverna. Lärare 8 uttrycker sin frustration och menar att 

eleverna tror att de ska bli serverade allting, men att de själva måste ta ansvar 

och ta reda på vad som förväntas av dem. Hen säger: ” Det är ofta som elever 

kommer fram till mig efter avslutat moment och säger att de inte förstod vad det 

var som var viktigt att kunna, detta trots att jag i början av varje moment tydligt 

visar vad jag förväntar mig av dem”.  

         Lärare 2 säger att målet med lektionen enbart blir till för de motiverade 

eleverna, de andra faller mellan stolarna och har själva inte motivationen att ta 

till sig ett mål som för dem kan vara svårt att förstå. Hen uttrycker också att 

man som lärare ofta är väldigt ambitiös i sin planering men att det inte går att 

fullfölja i praktiken på grund av att tiden blir för knapp eller att elevernas 

motivation brister. Lärare 4 uppger att det är svårt att genomföra lektionen så 

som planeringen var tänkt. Hen säger: ” Om man har en klass på 25 elever så är 

det inte säkert att alla 25 går i den riktningen man som lärare vill, ibland leder 

det in på annat och vips så är min planering borta”.  

        Lärare 3 och Lärare 6 uppger att det för dem är helt omöjligt att syfte och 

planering blir som de tänkt vid den faktiska läsningen. De menar att de som 

lärare inte kan påverka hur snabbt eleverna kommer att läsa och på så sätt blir 

det svårt att få en hållbar planering.  

4.1.3 Upplägg av den skönlitterära läsningen 

Lärare 1, 3, 4 och 8 väljer att schemalägga läsningen för eleverna på lektionstid 

och undviker att planera så att eleverna behöver läsa hemma. Lärare 4 säger: 

”Det är bra om de läser här på lektionen, då kan jag stötta när det kanske går lite 

trögt och motivationen tryter, men jag kan också vara med och svara på frågor 

som eleverna kan få”.  Lärare 8 uppger att hen använder lektionstiden till 

läsning för att själv få en paus i undervisningen och ha tid att ”komma ikapp” 

med rättning.  

       Den andra hälften av lärarna väljer att planera in så att eleverna får läsa 

hemma. En av lärarna säger att det beror på att många har svårt att koncentrera 

sig och varva ner i skolan och att läsning hemma därför är det bästa alternativet. 
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De andra lärarna menar att lektionstiden behövs till annat så att avvara den för 

läsning går inte ihop med tidsplanen. Lärare 5 säger att det är omöjligt att ”slösa 

bort” flera lektioner på läsning och säger att det alltid är något som kommer i 

vägen och då behöver de ändå läsa hemma.  Resterande tre lärare menar att 

lektionstiden behövs till diskussioner och att skriva om boken så att hen som 

lärare kan finnas med och stötta, annars kommer skrivuppgifterna att behöva 

göras hemma utan lärarstöd.  

        Alla lärare svarar liknande på huruvida de följer upp den skönlitterära 

läsningen. De uppger att de väljer att följa upp läsningen på något sätt. Det sker 

med hjälp av redovisningar, boksamtal och loggböcker. En av lärarna menar att 

det fungerar som en motivation för eleverna om de vet att det finns en uppgift i 

slutet av läsningen.  

4.2 Motivation 

Detta avsnitt om motivation är uppdelat i två olika underavsnitt: 

tillvägagångssätt vid motivering och en överblick av vad lärare ser för fördelar 

och nackdelar med motivering.  

4.2.1 Tillvägagångssätt för att motivera 

Lärare 1, 2, 3, 6 och 7 uppger att de aktivt försöker att motivera sina elever till 

läsning. Lärarnas svar varierar i frågan om vilka tillvägagångssätt de använder 

sig av. Några av dem svarar att det ingår i deras roll som lärare att se till att de 

har motiverade elever, men att motivation kan vara olika för olika elever.  

       Lärare 3, 6 och 7 svarar att de själva läser in sig på böckerna som finns i 

klassuppsättningar för att sedan kunna presentera dem för eleverna.  Lärare 6 

uppgav att hen gör det för att kunna presentera rätt bok för rätt elev och på så 

sätt motivera dem till läsning. Hen säger: ”Jag väljer att ha böcker med ämnen 

som jag vet kan intressera dem, exempelvis kärlek”  

        Lärare 2 svarar att hen använder sig av eleverna för att de ska motivera 

varandra. Inför ett moment med läsning får eleverna presentera sin bästa bok 

eller film och en motivering till valet. Hen uppger att det bästa sättet att 

motivera eleverna är när motivationen kommer inifrån dem själva, inre 

motivation. Lärare 2 förtydligar med att säga: ” Om jag ska stå och försöka 
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motivera dem, hur ska jag nå alla 26 elever? Då är det bättre att de får motivera 

sig själva med lite vägledning av mig som lärare”.  

       Några av lärarna uppger också att de använder sig av styrdokumenten för 

att motivera elever till läsning. Inför ett moment delger de på olika sätt eleverna 

delar ur kursplanen för att motivera dem till att nå målen. De påpekar också att 

en av deras uppgifter är att ge eleverna olika lässtrategier.  

        Lärare 4, 5 och 8 uppger att de inte gör något för att motivera eleverna till 

att läsa. Lärare 8 säger: ” Motivera? Ja du, det gör jag nog inte riktigt. De ska 

läsa och så är fallet, jag är nog mer hård där.” Hen säger också att motivation är 

olika för alla elever vilket gör det svårt att nå en hel klass. 

4.2.2 Fördelar med motivation och resultatet av motivation 

Samtliga lärare i undersökningen uppger att de anser att motivation är en 

avgörande faktor för kunskapsutveckling hos eleven. Lärare 2 säger att de elever 

som är motiverade genomför uppgifterna med större kvalitet än de 

omotiverade, de som inte är motiverade kan inspireras av de motiverade 

eleverna.  Lärare 7 förklarar att om uppgifterna anses roliga av eleven blir denne 

mer motiverad men uttrycker också att roligt inte alltid är bra. Lärare 7 säger: 

”Självklart är det roligare och mer motiverande att läsa en bok som man själv 

har valt, men då skulle alla pojkar välja Zlatans bok, och vad säger det om mig 

som lärare med tanke på språket i den boken?”.  Lärare 2 uttrycker att elevernas 

motivation leder till metakognitiva reflektioner som i sin tur leder till 

kunskapsutveckling.  

        När det kommer till huruvida lärarna upplever att deras motivation 

fungerar på eleverna svarar en av åtta lärare, Lärare 7, att hen anser att det 

fungerar utmärkt. Hen märker att eleverna blir motiverade när de deltar i 

diskussioner kring böckerna. Övriga lärare säger att det inte alltid är så lätt att 

motivera eleverna och att det många gånger beror på elevernas dagsform 

huruvida man når dem eller inte. Lärare 6 säger: ”Jag tror att det går bra att 

motivera eleverna. Sen finns det vissa elever som inte vill läsa överhuvudtaget, 

oavsett hur duktig pedagog jag är och motiverar. En gång fick jag lov att låta en 

elev läsa Kalle Anka- pocket för att det var det enda som jag tillslut lyckades 
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med att få honom att läsa. Jag tänkte att det är bättre att han läser någonting än 

ingenting alls.” 

        Lärare 4 och Lärare 8 svarar att de ser att motiveringen från deras sida har 

fungerat om eleverna uppnår goda resultat.  

4.3 Individualisering  

För att tydliggöra de svar som framkommit vid intervjuerna har kapitlet delats 

in i underkapitlen: Individualisering för att väcka läslust och Urval av litterära 

verk. Det sistnämnda kommer att beröra lärarens urval av litteratur för eleven, 

samt den svenska kanon.  

4.3.1 Individualisering för att väcka läslust 

Lärare 1, 2, 3, 6 och 7 svarar att de individualiserar för att motivera eleverna. 

Alla lärare som uppger att de individualiserar gör det genom att föreslå 

skönlitterära texter som speglar elevernas intressen och kunskapsnivåer. Lärare 

1 svarar att hen tillsammans med eleven diskuterar och samtalar för att 

synliggöra detta. Hen säger: ”Ibland får de även jobba i par med att försöka 

komma fram till vad för slags böcker som kan intressera dem. Det är ju inte alla 

elever som har läst en bok alls tidigare.” 

        De andra lärarna som uppger att de individualiserar för att motivera menar 

att de baserar sig på vad de tror att eleven har för intresse och dessutom avgör 

läraren själv vilken nivå eleverna befinner sig på.  

        De lärare som uppger att de inte individualiserar, Lärare 4, 5 och 8 menar 

att det kan bero på att de verk som finns att välja på inte kan frångås. Det kan 

handla om klassuppsättningar av böcker. En annan orsak till att lärarna inte 

individualiserar är för att de inte vill ge eleverna möjlighet att välja ett för enkelt 

verk. ”Får de välja helt själva vet jag att många tar en alldeles för enkel bok”, 

säger lärare 5. 

4.3.2 Urval av skönlitterära verk 

Enligt Lärare 1, 2, 3, 6, 7 och 8 läggs det ingen större vikt vid den så kallade 

kanon i deras undervisning. Två av dem svarar att äldre klassisk litteratur 

ibland sammanfaller med de verk som finns i deras klassuppsättningar.  
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Lärare 4 och Lärare 5 tar hänsyn till den svenska kanon när de väljer verk till 

sina elever. Anledningen de uppger är att de anser det vara viktigt för elever att 

känna till vissa verk som en del av allmänbildningen.  

         Urvalet av böcker gör Lärare 1 genom att anpassa verket till hens aktuella 

tema i undervisningen. Relevansen är viktig och hen menar att utan den 

riskerar eleverna att tappa lusten för läsning.  

         Lärare 3 och lärare 7 uppger att de har ett eget litet bibliotek i korridoren 

utanför sina klassrum. Ur dessa samlingar väljer de böcker till sina elever. 

Lärare 8 svarar att hen alltid väljer verk till sina elever förutom till de som har 

en dyslexidiagnos. Där får hen hjälp av en specialpedagog att välja rätt nivå på 

en bok som är mer lättläst. Endast en av lärarna, Lärare 6, är starkt kritisk till 

den svenska kanon och svarar att de verk som ingår i den är ålderdomliga och 

irrelevanta för dagens ungdomar. Därför undviker läraren de verken så gott det 

går men arbetar ibland med avsnitt ur dessa verk för att belysa litteratur ur ett 

historiskt perspektiv.  

         

4.4 Resultatanalys 

Individualiseringsarbetet hos lärarna kring den skönlitterära läsningen delar in 

lärarna i tre olika grupper som ställs emot varandra. Den första gruppen är de 

lärare som trots att de uppger att de inte arbetar aktivt med individualisering 

gentemot sina elever samtidigt svarar att de på egen hand försöker att hitta 

skönlitteratur på en nivå som skall passa varje elevs kunskapsnivå. Det skulle 

kunna tolkas som att en individualisering ändå sker från lärarens sida, en 

omedveten sådan. Den andra gruppen lärare väljer att involvera sina elever i 

individualiseringsarbetet och väljer tillsammans ut skönlitteratur som uppfyller 

både elevens och lärarens krav. Detta kan ses som en skillnad eller en variation i 

sättet att arbeta individualiserande. Båda dessa kategorier väljer verk åt 

eleverna men baserar sig på olika arbetssätt. Den tredje gruppen av lärarna 

väljer att motivera och individualisera den skönlitterära läsningen genom att 

låta eleverna välja skönlitterära verk helt på egen hand.  

        De lärare som låter eleverna själva välja skönlitterära verk svarar också att 

de inte kan motivera och nå ut till alla elever. Medan de lärare som tillsammans 
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med eleverna väljer verk samt lärarna som väljer verk åt eleverna, svarar de att 

de ständigt arbetar för att motivera eleverna. Med undantag för tre av lärarna 

som säger att de inte motiverar, men genom sin individualisering ändå kan 

lyckas uppnå en form av motivation för eleverna. Ett samband kan ses mellan 

lärarnas inställning till motivation och utformningen av deras 

individualiseringsarbete.  

        Andra lärare menar att motivationen enbart kan komma inifrån eleverna 

själva och att det enda motivationsarbetet som läraren aktivt kan göra är att 

fungera uppmuntrande inför eleverna. Här kan vi se ytterligare ett samband och 

det är att de lärare som uppger att de enbart kan fungera motiverande genom 

uppmuntran också uppger att det är svårt att se om eleverna är motiverade.        

En annan liten grupp lärare anger betyg och kunskapsmål som motiverande 

faktorer för eleverna. De använder sig av kunskapsmålen för att motivera till 

skönlitterär läsning. Detta är något som de andra lärarna inte nämnt som en 

motiverande faktor. Vi kan även se att de lärare som uppger kunskapsmålen och 

betyg som en motiverande faktor också ser till elevens betyg för att avgöra om 

motiveringsarbetet lyckats och följer på detta sätt upp sitt eget arbete.  

        Endast två av lärarna i studien, Lärare 4 och Lärare 5, svarar att de anser 

att de verk som tidigare ingått i den s.k. svenska kanon är viktiga att ha med i 

urvalet inför läsning av skönlitterära texter. Resterande lärare i studien svarade 

däremot att de inte tar någon hänsyn till den svenska kanon vid urvalet utan 

endast presenterar valda delar. Det vi kan se är att de lärare som tar hänsyn till 

den svenska kanon inte väljer att individualisera urvalet av skönlitteratur. 

        De lärare som vill att eleverna ska göra all sin skönlitterära läsning på 

skolan och den andra gruppen som vill att eleverna ska göra all läsning i 

hemmet, står i stor kontrast mot varandra. Lärare 1, 3, 4 och 8 som planerar in 

läsning på skoltid gör det för att själva kunna vara med och stötta men också för 

att själva hinna ikapp med sitt eget arbete. Lärare 2, 5, 6 och 7 som förespråkar 

läsning i hemmet, gör det för att de behöver mer tid till annat på lektionerna 

samt för att kunna stötta eleverna vid skrivarbetet som är kopplat till läsning. 

Båda grupperna har då stöttning för eleverna i fokus men stöttning av olika 

arbetsmoment under läsningen. Nedan följer två tabeller för att förtydliga några 

av de grupperingar som analyserats ovan. Tabell 2 visar hur de olika lärarna 
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svarat kring frågorna som rör individualisering, urval av skönlitterära verk samt 

motiveringsarbete. 

Tabell 2. Från individualisering till motivering och urval 

 

I tabell 2 ovan visas sambanden mellan lärarnas olika svar.  De lärare som 

uppger att de individualiserar till läsning uppger också vikten av att eleverna är 

motiverade, däremot skiljer de sig åt i huruvida de väljer ut verk åt eleverna. 

Tabellen visar även att de tre lärarna som uppger att de inte gör någon 

individualisering gemensamt svarar att de själva väljer verk åt eleverna.  
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 Tabell 3 nedan visar hur lärarnas svar om den svenska kanon hänger samman 

med hur lärarna väljer ut litteratur. 

 

Tabell 3.  Kanon och individualisering vid val av verk 

 

Tabell 3 visar att de lärare som anser att den svenska kanon har betydelse svarar 

även att de inte gör någon form av individualisering för eleverna vid val av 

skönlitteratur. Tabellen visar även att majoriteten av lärarna inte anser att den 

svenska kanon är av vikt vid undervisningen där alla förutom en lärare uppger 

att de individualiserar vid val av skönlitteratur. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi det vi sett i resultatet och kommit fram till i 

resultatanalysen. Vi jämför svar med varandra och drar slutsatser av dem men 

försöker också diskutera vilka konsekvenser vårt resultat kan ge både på en 

individ- och samhällsnivå. Här fokuserar vi inte längre på vad den individuella 

läraren har svarat utan försöker ge en helhetsbild. Avsnittet är indelat under 

fyra rubriker: Planering, Individualisering och stöttning, Motivation – lärarens 

ansvar, Fördelning av läsning mellan skolan och hemmet samt en 

Metoddiskussion. 

5.1 Resultatsdiskussion 

5.1.1 Planering, individualisering och stöttning 

Ett för oss oväntat resultat är att endast några få av lärarna anser att deras 

planering stämmer överens med det faktiska genomförandet, medan 

majoriteten av lärarna uppger att de inte lyckas hålla sin planering. I likhet med 

det Molloy (2002) kom fram till i sin studie kan vi också se att lärarna ofta har 

en planering men att den i praktiken inte följs.  

         En konsekvens av att planeringen inte följs kan bli att eleverna inte får ta 

del av allt som ingår i kursplanen för skönlitterär läsning eller andra moment. 

Molloy (1996) skriver om just kursplanen, att undervisningen och planeringen 

ska utgå från den. Om planeringen inte följs riskerar delar av kursplanen i 

ämnet svenska att gå förlorade. Lärarens planering har ett syfte och mål, att få 

med valda delar av kursplanen samt individualisering för elever. Det är 

förvånansvärt att så många lärare upplever att de inte kan fullfölja sin 

planering. Detta behöver inte betyda att eleverna inte får den undervisning de 

behöver, men om planeringen frångås riskerar nivån på utbildningen att bli 

lägre då det finns en risk att målet med lektionen inte uppfylls. Bristen på tid i 

läraryrket kan ses som en möjlig förklaring till varför lärarna inte upplever att 

de kan genomföra sin planering. En annan förklaring kan vara att ett klassrum 

består av många individer med olika behov och det ställer också krav på lärare. 

De har inte bara undervisning som uppgift utan tvingas att ta itu med 

exempelvis konflikter mellan elever och de behöver finnas till hands då problem 
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uppstår. Den tiden som det tar i anspråk från undervisningen kan aldrig exakt 

planeras in, då det varierar från grupp till grupp och mellan dagar. Även om 

tiden finns för att planera in skönlitterär läsning kan undervisningstiden bli 

lidande då oförutsedda saker sker. 

        En av lärarna uppger att syftet och målet med undervisningen enbart blir 

till för de elever som är tillräckligt motiverade att ta till sig den, medan de andra 

eleverna ”faller mellan stolarna”. Detta liknar det som Wolters (2013) kom fram 

till i sin studie, att de studiestarka eleverna är de som också är mer motiverade 

och tar till sig av undervisningen. Vi anser att det blir problematiskt då alla 

elever inte kan ta del av samma mål med momentet och undervisningen blir 

därför inte likvärdig för alla elever, vilket är lärarens ansvar att undervisningen 

ska vara. Vygotskijs (1934) teori poängterar lärarens viktiga roll i arbetet med 

stöttning och individualisering. Försöket från många av lärarnas sida att nå rätt 

kunskapsnivå på de skönlitterära verken speglar Vygotskijs tanke om den 

närmaste utvecklingszonen, att läraren ska lägga nivån på undervisningen strax 

över den kunskapsnivå eleven befinner sig på. Vi är införstådda med att det är 

en utmaning att nivåanpassa undervisningen och avgöra rätt nivå och ser det 

som en positiv del av vårt resultat att majoriteten försöker nivåanpassa.  

        Utmaningen kan bestå i att man som lärare ständigt har i åtanke att 

interaktionen mellan lärare och elever bidrar till att både främja kunskaper och 

att öva sociala förmågor. Utmaningen kan även bestå av att finna denna nivå för 

varje enskild elev och utforma sin undervisning efter dem. Det kan vara 

tidskrävande och svårbedömt. Många gånger leder det till att de 

individualiserade uppgifterna blir olika skrivuppgifter eller uppgifter där eleven 

får fylla i rätt svar och då kan finnas en risk att uppgifterna inte är kognitivt 

utmanande. 

        Vi kan se att några få av lärarna i studien inte gör något försök att anpassa 

utan förlitar sig på att litteraturläsningen ändå blir lyckad för eleven. 

Konsekvenserna av denna uteblivna stöttning i form av motivering och 

individualisering kan ses som en ojämlik undervisning för eleverna. Hammond 

& Gibbons (2005) poängterar att lärarens stöttning inte bara främjar övningar i 

att interagera utan också ge större kunskaper hos eleverna än om de på egen 

hand arbetat med sina uppgifter.  
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5.1.2 Motivation – lärarens ansvar 

Lärare 1, 2, 3, 6 och 7 uppger att de aktivt väljer att motivera sina elever till 

skönlitterär läsning. Några av deras argument var att de var införstådda med att 

fördelarna med läsning var många. Några av lärarna i studien låter eleverna 

själva välja verk, som enligt Vinterek (2006) kan vara problematiskt då eleverna 

ofta väljer litteratur som inte utvecklar dem. Detta står i motsats till Molloy 

(2002) som i sin studie framhäver vikten av ett större elevinflytande och ser det 

positivt för läslusten att eleverna får välja skönlitterära verk själva. En 

kombination av båda författarnas synsätt borde finnas med hos lärare i deras 

undervisning av skönlitterär läsning. Eleverna behöver ges inflytande för att 

själva känna att de är aktiva i sin kunskapsutveckling men samtidigt behöver 

urvalet av litteraturen ske i samråd med läraren så att målet med den 

skönlitterära läsningen följs.   

        Trots att några av lärarna uppger att de inte gör något för att motivera 

eleverna till skönlitterär läsning kan vi ändå se att flera olika former av 

individualiseringar för att motivera görs då några av de lärarna uppger att de 

väljer ut verk som de tror kan intressera eleverna. Den inre motivation som 

Stensmo (2012) beskriver som en önskan, en känsla eller ett behov hos en 

människa kan utebli hos en elev när motivering och individualisering inte sker 

som är fallet i två av lärarnas svar i vår studie. De uppger att de inte motiverar 

sina elever till skönlitterär läsning. Det finns en risk med att elevers upptäckt av 

glädjen med läsning kan gå om intet och att det kan ge stora konsekvenser för 

eleverna i framtiden, oavsett om det gäller läsning för nöjes skull eller för 

fortsatta studier.  

          Svensson (1995) skriver att det är av stor vikt att ett intresse för textens 

värld väcks och om lärarna brister i att uppnå inre motivation kan det i stället 

stärka det som Kling (2013) skriver, att lärarna i många fall fallerar i sitt 

motiveringsarbete och sin individualisering. Ur ett samhällsperspektiv kan vi se 

det som en ond cirkel. Elevers olust till läsning kan bidra till att allt fler 

undviker fortsatta högre studier och samhället mister då högutbildade 

medborgare. Lärarna i studien som istället arbetar aktivt för läslust bidrar med 

en inställning till skönlitteratur och läsning som kan ge positiva konsekvenser 

för alla.  
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         De flesta lärarna i studien uppger att de på något sätt individualiserar för 

att motivera eleverna. Denna individualisering sker genom att lärarna bland 

annat väljer verk efter nivå och intresse åt eleverna samt att lärarna själva läser 

in sig på den litteratur eleverna har att välja mellan. Vinterek (2006) 

presenterar fler tänkbara sätt att nå motivation till skönlitterär läsning genom 

individualisering: schemaförändringar, individuellt avsatt tid för uppgifter, 

varierande utformning av instruktioner, uppgifter och sammansättning på 

elevgruppen. Detta är inget som någon av lärarna i studien nämner som en del 

av sitt motiveringsarbete.  

         Lärare 1, 2, 3, 6, 7 och 8 uppger att ingen hänsyn till den svenska kanon tas  

i valet av litteratur. Eftersom de flesta verksamma lärare i Sverige befinner sig i 

ett mångkulturellt klassrum anser vi att det är positivt att lärarna inte tar någon 

större hänsyn till den svenska kanon i undervisningen. Enligt  Landmark & 

Wiklund (2012) är det viktigt att den skönlitterära läsningen i skolan speglar 

alla elevers bakgrund, förutsättningar och intressen. De två lärare som däremot 

anser att den svenska kanon är viktig för eleverna kan missa att nå alla elever 

med varierade kulturella bakgrunder och olika referensramar om de enbart 

låter eleverna läsa litteratur inom den så kallade kanon. 

5.1.3 Fördelning av läsning mellan skolan och hemmet 

Resultatet i vår studie visade att hälften av lärarna väljer att planera in den 

skönlitterära läsningen på lektionstiden medan den andra hälften väljer att låta 

eleverna läsa all litteratur i hemmet. Vinterek (2006) skriver om problematiken 

som finns när studier sker i hemmet då föräldrastödet tenderar att se olika ut 

för elever och förutsättningarna blir därför ojämlika. Skönlitterär läsning är ett 

viktigt moment som utvecklar elever i både ordförråd och framtida 

kunskapsinhämtning. Därför bör det finnas ett aktivt lärarstöd. Då hälften av 

lärarna uppger att de inte avsätter tid för läsning på lektionerna kan det ge 

intryck av att det inte läggs stor vikt vid skönlitterär läsning samt att lärarna 

trots att de vet om fördelar med läsning, inte anser det vara viktigt nog att lägga 

lektionstid på. Lärare 5 som uppgav att hen ansåg det vara att ”slösa bort” en 

lektion genom att använda den till skönlitterär läsning, kan spegla en attityd 

som finns bland vissa lärare.  
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         Om utbildningen inte blir likvärdig för alla elever finns det risk att det blir 

stora kunskapsklyftor i samhället. Svensklärare måste följa med i det 

föränderliga samhället och arbeta hårt för att motivera alla elever till läsning. 

        De slutsatser vi kan dra efter att vi genomfört vår studie är att lärarnas 

tillvägagångssätt vid motiveringsarbetet varierar men bottnar i en vilja att låta 

den skönlitterära läsningen bli en bra upplevelse för eleverna. Detta 

motiveringsarbete baserar sig ofta på ett individualiserande sätt att arbeta.            

Däremot har vi kunnat se att det även förekommer lärare som varken motiverar 

eller individualiserar. Detta tyder på att de inte följer de riktlinjer som finns i 

skolans styrdokument som de ska förhålla sig till. Vidare kan det i 

förlängningen bidra till att undervisningen blir ojämlik och på sikt öka 

kunskapsklyftorna i samhället.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. Då fick vi 

chansen att ställa följdfrågor till våra informanter så att vi fick det djup på 

svaren som vi var ute efter. Genom att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer fick vi svar på våra forskningsfrågor. I den här studien var vi mer 

intresserade av att ta reda på hur lärarna själva uppfattade sitt 

motivationsarbete i klassrummet, men för att få en mer sanningsenlig bild av 

hur motivationsarbetet och individualiseringsarbetet verkligen går till i lärarnas 

klassrum, skulle vi även använt oss av elevintervjuer. Genom att elevernas egna 

upplevelser tas i beaktande tillsammans med lärarnas egna uppfattningar, får 

man en större helhetsbild. Vi är medvetna om att reliabiliteten skulle kunna 

påverkas av att vi bara får en synvinkel på forskningsfrågorna och är därför 

tydliga med att framföra att det är lärarnas egna uppfattningar kring 

motivationsarbetet som står i fokus.  

        Studien hade kunnat göras större genom att ta med fler informanter, via 

enkätundersökningar. Vi valde att fokusera på att gå in mer på djupet genom 

semistrukturerade intervjuer och ha möjlighet att ställa följdfrågor vilket vi inte 

hade haft om vi valde att använda oss av enkäter. Stukát (2005) skriver att det 

är svårt att få en stor grupp att ställa upp och därför är risken för bortfall högre, 

en problematik vi ville undvika. Trots att vi valde att förlägga vår undersökning 
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på två olika skolor i två olika kommuner är det inget som vi valt att jämföra i vår 

studie. Det skedde enbart utifrån bekvämlighetsurvalet (Denscombe, 2009). 

 

5.3 Pedagogisk relevans 

Många forskare har kunnat påvisa vikten av läsning och läslust hos elever i 

skolan. Det är ett viktigt arbete som alla lärare bör ha kunskap om och det är en 

del av deras uppdrag som finns reglerat i styrdokument. Alla lärare skulle vara 

hjälpta av att känna till olika metoder som finns för att motivera sina elever till 

skönlitterär läsning. Forskningen och litteraturen i vår studie presenterar några 

sätt att motivera elever och individualisera för att nå fler. Somliga av dessa sätt 

nämns inte av deltagarna i intervjuerna, därför anser vi att det är av pedagogisk 

relevans att fler lärare får ta del av de metoder som nämns här i studien men 

även av andra. 

 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Vår studie väcker nya frågor angående lärares motivationsarbete med 

skönlitterär läsning. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka om 

skillnader i motivationsarbetet med skönlitterär läsning kan få konsekvenser för 

bl.a. vidare studier och lyckade skolresultat. Något som kan undersökas med 

observationer och elevintervjuer under en längre tidsperiod. Vi är också 

intresserade av att veta hur elever själva upplever motivation i samband med 

skönlitterär läsning och fråga dem vilka metoder de föredrar.  
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Bilaga 

Intervjufrågor  

 

1. Vad ser du för fördelar med skönlitterär läsning för elevernas 

kunskapsutveckling? 

2. Vilket upplägg har du för läsning av skönlitteratur för dina elever?  

3. Anser du att läsmomenten som genomförs stämmer överens med ditt 

syfte och planering? Görs denna tydlig för eleven? 

4. Vilka typer av skönlitterära texter förekommer i din undervisning? 

5. Hur sker urvalet av de skönlitterära verken vid elevernas läsning och tar 

du någon hänsyn till den svenska kanon? 

6. Hur fördelas läsning mellan skola och elevens fritid? 

7. Hur gör du för att motivera eleverna till läsning? 

8. Hur upplever du att det fungerar att motivera eleverna till läsning? 

9. Hur anser du att motivation påverkar elevernas prestationer i skolan? 

10. Tror du att elevens motivation till läsning kan påverkas beroende på om 

eleven själv får välja verk? 

11. Ser du något samband med motivation hos eleven och dennes 

kunskapsutveckling, och i sådant fall vilka? 

12. Sker någon form av individualisering för att motivera eleverna till 

läsning? 

13. Följer du upp läsningen på något sätt? Och fungerar det i sådant fall l 

som motivation för eleverna? 

 


