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Sammanfattning

Denna studie har syftat till att få mer kunskap om användningen av skönlitteratur i 

engelskundervisningen samt att få mer förståelse för några gymnasielärares uppfattning om 

skönlitteratur och dess betydelse för undervisningen. Det material som legat till grund för 

undersökningen är en intervjustudie där några lärares personliga åsikter och ståndpunkter i ämnet 

uppfångats och analyserats utifrån den tidigare forskningen och teorierna som legat till grund för 

studiens teoretiska bas. 

De slutsatser som dragits under studiens gång är bland annat att lärarna verkar styras in i ett mönster

i sin användning av skönlitteratur i undervisningen. Resultaten av att prova nya tillvägagångssätt 

motsvarar ofta inte arbetsbördan av att skapa dem vilket kan leda till att de skönlitterära uppgifterna

som faktiskt används inte uppmuntrar eleverna till läsning. Lärarna  i studien har inte har märkt av 

någon trendmässig nedgång i läsförståelse bland eleverna. Däremot har de upplevt att eleverna visar

tecken på att vara allt mer negativt inställda till skönlitteratur både i skolan och i allmänhet.

Samtidigt som läsning av skönlitteratur har etablerats som en viktig del av undervisningen och ett 

av de bästa sätten för att som elev utvecklas i sitt andraspråk så finns det en del försvårande faktorer

bakom användningen av skönlitteratur i undervisningen. De största problemen verkar vara 

relaterade till hur tidskrävande läsningsprocessen är samt den upplevda negativa trenden i elevernas

inställning till bokläsningen.

Nyckelord: andraspråksundervisning, skönlitteratur i undervisningen, motivation, läsförståelse.
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Inledning

Vårt samhälle har blivit allt mer globaliserat och detta ställer i sin tur ökade krav på vår förmåga att 

kunna kommunicera på engelska. Engelska är ett världsspråk som de flesta dagligen kommer i 

kontakt med inte bara i arbetslivet, utan även under fritiden genom olika medier så som TV, musik 

och internet. Eftersom användningen av engelska är så pass väletablerad  i arbetslivet hos såväl 

stora som små företag i vårt allt mer globaliserade samhälle utgör engelskan idag nästan en 

förutsättning för att man ska kunna fungera i samhället och kunna hantera olika vardagssituationer. 

I samma takt som kraven ökar har läsförståelsen sjunkit. Ett stort problem som har uppenbarat sig 

under de senaste decennierna är att man har observerat en signifikant och trendmässig nedgång av 

läsförståelsen hos svenska elever på den internationella arenan (Skolverket 2007; 2010). En 

stagnation av läsförståelsen är ett särskilt stort problem inte bara för eleverna själva utan kan även 

vara ett potentiellt hot mot samhällsutveckling i stort. Med de stora möjligheter som datorer och 

sociala medier erbjuder för ungdomar idag är det inte konstigt att skönliterrära böcker bleknar i 

jämförelse och kan ses som ett utdaterat medium. När intresset för bokläsning sjunker innebär det 

att eleverna inte får lästräning i samma omsättning vilket på sikt försämrar elevernas läsförmåga 

fortlöpande. Att kunna läsa är viktigt för att kunna ta till sig kunskaper, inte bara i 

engelskundervisningen utan även i de övriga skolämnena, bland annat genom läs- och 

skrivuppgifter, skolböcker etcetera. Vilket synliggörs när de sedan kommer ut i arbetslivet med 

undermåliga betyg och otillräckliga läs- och skrivfärdigheter för att klara sig på egen hand i vårt 

informationssamhälle.

Att kunna prata på ett annat språk kräver att man har kunskap om dess form och struktur, men för 

att verkligen kunna ett språk krävs det en mer fundamental förståelse. I strävan efter att bemästra ett

nytt språk krävs det alltså dels grammatik och vokabulär men även en mer kulturellt betingad sida 

av språket, nämligen variation utefter situation, vilket diskuteras av Rönnerdal och Johansson 

(2005). Att kunna variera sig i sin språkanvändning är inget man lär sig utan träning men de 

nödvändiga upplevelser och erfarenheter som krävs är möjliga att tillgodogöra sig genom just 

läsning och läsförståelse. Skönliterrära element borde därför ha en given plats i 

utbildningssammanhang, särskilt när det gäller andraspråk. 
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I gymnasieskolans ämnesplan för Engelska 5 står det dessutom uttryckligen att skönlitteratur och 

annan fiktion ska ingå i det centrala innehållet (Skolverket 2011). Men det är inte tydligt beskrivet 

på vilket sätt detta ska integreras i undervisningen, vilket är anledningen till att jag vill titta närmare

på hur några lärare har valt att använda sig av skönlitteraturen. Läsning är ett moment som tar 

mycket tid och med den begränsade lektionstid som lärare har till sitt förfogande kan detta då 

nedprioriteras och läggas över på elevernas fritid som läxa. Men samtidigt som det står i läroplanen 

att skönlitteraturen ska vara ett centralt inslag, så ifrågasätts ofta lärarnas auktoritet hos både elever, 

föräldrar och skolledning (Lundahl 2012) vilket innebär att det inte alltid är en enkel process att få 

eleverna att läsa skönlitterära texter. Så hur motiveras eleverna till läsning av skönlitteratur i ett 

samhälle där datorer och sociala medier har integrerats till att utgöra en så omfattande del av 

vardagen? Eftersom lärarutbildningen inte heller erlägger lärare några konkreta strategier för att 

motivera elever till läsning krävs det ofta att lärarna själva måste utveckla egna metoder. Därför bör 

det vara av intresse att undersöka hur olika lärare har valt gå till väga med detta. Kanske särskilt för 

blivande lärare så som jag själv.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att få mer kunskap om användningen av skönlitteratur i 

engelskundervisningen samt att få mer förståelse för några gymnasielärares uppfattningar 

om skönlitteratur och dess betydelse för undervisningen.

Frågeställningar

 Hur har lärarna upplevt de senaste decenniernas nedgång i elevernas läsförståelse 

och vad tror de ligger bakom den?

 Vad anser lärarna om skönlitteratur och hur använder de sig av den i 

engelskundervisningen?

 Hur går lärarna till väga för att motivera eleverna till läsning?

Avgränsningar

För att ge en bra bild av lärarnas upplevelser och användning av skönlitteratur i undervisningssyfte 

så har jag valt fokusera på lärare istället för elever. Detta eftersom eleverna själva troligtvis inte har 

haft någon möjlighet att observera någon trendmässig nedgång i läsförståelse genom åren. Istället 

diskuteras problemet utifrån lärarsynpunkt. Lärarna som under flera år arbetat med nya elevkullar 
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har troligtvis större möjlighet att besvara de aktuella frågeställningarna. Jag har inte heller lagt 

fokus på rektorer eller skolledning då jag ansett att det är i lärarnas egna händer som själva 

implementeringen av skönlitteraturen sker då de är ytterst ansvariga för undervisningen. Detta 

eftersom lärarnas egna syn på skönlitteraturen blir avgörande för hur de väljer att arbeta med den, 

vilket är den mest relevanta angreppspunkten för studiens syfte.

Begrepp

Här listas kortfattat ett par återkommande begrepp vars betydelser är centrala i den här studien:

 Andraspråk – ett språk som inte är ens modersmål, det behöver inte nödvändigtvis vara det andra 

språket man lär sig utan kan också vara det tredje eller fjärde och så vidare. Andraspråket i den här 

uppsatsen syftar alltid på engelska för elever i Sverige.

Skönlitteratur – de litterära verk som behandlar fiktion snarare än fakta, samt som gör anspråk på 

ett konstnärligt värde.

Teori och tidigare forskning

I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska bakgrund, inledningsvis med tidigare forskning 

följt av vetenskapliga teorier.

Tidigare forskning

Syftet med en presentation av den tidigare forskningen är att skapa en bakgrund till ämnet samt att 

visa några olika perspektiv inför analysen. Formuleringen av syftet och frågeställningarna har 

möjliggjort en så kallad systematisk sökning som enligt Reinecker och Stray Jörgensen (2004) 

innebär att man söker på ett specifikt ämne. De databaser som har använts för 

informationssökningen är främst ERIC (Ebsco) samt Umeå universitetsbiblioteks artikelsök. Valet 

av dessa databaser är grundat dels på rekommendationer från föreläsare och dels utifrån deras 

tillgänglighet samt funktionsduglighet. 

De sökord som använts för att hitta tidigare forskning är 'literature in L2', 'fiction in L2', 'literature 

3



in the english classroom', 'fiction in the english classroom', 'literature in english education', 'fiction 

in english education', 'second language education literature', 'skönlitteratur i 

engelskundervisningen', 'litteratur i engelskundervisningen', 'skönlitteratur i undervisning', 

'litteratur i undervisning' och 'skönlitteratur i skolan'. Sökorden har valts ut för att kunna täcka in 

ämnet utifrån ett brett spektra för att resultaten skulle representera så många olika perspektiv på 

ämnet som möjligt. Utifrån sökorden har ungefär 30 artiklar valts ut för förhandsgranskning baserat 

på deras abstrakt. Fackgranskade tidskrifter och artiklar har prioriterats. Efter den initiella 

förhandsgranskningen valdes sju artiklar och en avhandling ut för att  täcka in olika aspekter kring 

ämnet. Det sistnämnda urvalet baserades främst på relevans för studiens syfte.

Förhandsgranskningen av artiklarna har i sin tur lett till en kedjesökning, vilket enligt Reinecker 

och Stray Jörgensen (2004) innebär att man utgår från referenser i redan tillgänglig litteratur så att 

ena texten leder vidare till nästa och så vidare. Kedjesökningen har lett till att ytterligare fem 

artiklar har inkluderats för att bredda omfånget på den tidigare forskningen och skapa 

förklaringsmodeller för härledning av kommande respondenters ställningstaganden. 

Bakgrund

Englund (1997) är en svensk forskare som i sin avhandling bland annat behandlar hur skolan talar 

om litteratur i undervisningen och litteraturens plats i skolan som en institution. Han menar att 

skolans tal om litteratur blir förståeligt främst genom att litteraturen i skolan har sin främsta plats 

som en del av det kulturella återskapandet. Samtidigt menar Englund (1997) att det kulturella 

återskapandet som litteraturen i skolan står för, rör väldigt mycket annat än litteraturen i sig. 

Litteraturen är en del av en bredare social kontroll som syftar till överförandet av ideologier mellan 

generationer.

Englund (1997) har jämfört skolans tal om litteratur i Sverige med den i Frankrike. Han konstaterar 

att den svenska diskursen varit föremål för mycket större förändring än den franska. Detta trots att 

litteraturen behandlats i ungefär samma omfång i skolorna och att näringslivsutvecklingen i de båda

länderna inte skilt sig särskilt mycket åt. Litteraturens plats i skolan påverkas därför, enligt Englund 

(1997), delvis av hur socialt integrerad statsmakten är. Detta pekar återigen på hur det är överföring 

av kulturella och sociala ideologier som avgör litteraturens plats i skolan såväl som dess plats i 

samhället. 

Diskussionerna som Englund (1997) för kring litteraturen är en stor faktor för mitt intresse för 
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användningen av litteratur. Att litteraturen inte bara utgörs av böcker som agerar verktyg i 

språkutbildningen utan att den är del av ett större sammanhang är en insikt som blivit betydelsefull 

för min strävan att i den här studien gå in lite mer på djupet med litteraturanvändningen i skolan.

Skönlitteraturens roll i undervisningen

Elley (1991) är en av forskarna som granskat vilken roll som skönlitteraturen kan ha i utvecklingen 

av andraspråk. Enligt studien som Elley (1991) genomförde med engelskelever i Nya Zeeland 

uppnådde de deltagande eleverna i hans bokläsningsprojekt uppseendeväckande bättre resultat i sitt 

andraspråk än de som inte deltog. De resultat gällande hur bokläsning leder till bättre resultat i 

andraspåk som Elley (1991) presenterar har följts upp av den amerikanska forskaren Tse (1996) 

som samtidigt konstaterar att det är viktigare än vad många tror att ge eleverna en logisk bakgrund 

till hur läsning av skönlitteratur kan gagna deras språkutveckling. Många språkelever har enligt Tse 

(1996) tidigare erfarenheter från språkundervisning där man fokuserar på aktiviteter som att 

memorera vokabulär och tidsbegränsade läsövningar vilket i många fall är de aktiviteter som 

eleverna fruktar mest. Detta innebär att de ofta tror att bokläsning för nöjes skull således är en lyx 

som de inte har råd att viga sin tid åt när de ska lära sig det nya språket.

Tse (1996) hävdar att frivillig läsning är det mest effektiva sättet för att ta till sig ett språk. Vilket 

också stöds av Lao och Krashen (2000) som efter sin studie på andraspråkselever i Hong Kong 

konstaterar att de som använder sig av frivillig läsning på sitt andraspråk både presterar bättre och 

blir mer kompetenta än de som inte gör det. 

Yang (2001) dokumenterar också fördelarna med läsning för andraspråkselever. Han påpekar att 

elever genom läsning inte bara kommer i kontakt med omfattande språkresurser, utan att de även 

ges möjlighet att ta del av en mer akademisk diskurs då böckerna sedan kan diskuteras i 

klassrummet. I sin studie i Hong Kong utvärderade han elever med engelska som andraspråk. Till 

en början höll eleverna med om att läsning av en 250-sidig bok på deras andraspråk var 

skrämmande, men att de efter ett tag fann ro i läsandet, särskilt efter att alla karaktärerna hade 

presenterats. Vilket också poängteras av Tse (1996) som också påpekar att de första 20 sidorna i en 

bok ofta är de jobbigaste, just för att det är i det skeendet som man introduceras för alla nya 

karaktärer och miljöer. I sin studie finner Yang (2001) att eleverna, trots att de medgivit att de inte 

hade för vana att läsa på engelska hemma, var de beredda att läsa 15 minuter om dagen då de var 

införstådda med att läsningen var en del av deras kurs. Eleverna i studien bekräftade även att de 

veckovisa diskussionerna motiverade dem att läsa eftersom de då upplevde läsningen som mer 

5



lönsam när den kom till regelbunden användning. Särskilt när deras tolkning av boken var 

närliggande med den som diskuterades i klassrummet.

Elley (1991), Tse (1996), Lao och Krashen (2000) samt Yang (2001) belyser alla vikten av 

skönlitteratur för språkutvecklingen då de etablerar läsning som det mest effektiva 

tillvägagångssättet för att bli mer kompetent i sitt andraspråk.Vidare diskuteras även elevernas 

attityd och inställning och hur viktigt det är att läsningen sker frivilligt. Det den här studien kan 

tillföra är bland annat en kartläggning av lärarnas attityd kring skönlitteraturen och huruvida de 

delar åsikten om frivillighetens betydelse. Samt en beskrivning av hur lärarna upplever nedgången i 

läsförståelsen.

Förhållandet mellan litteratur och undervisning

En brittisk forskare som analyserat hur sambandet mellan litteratur och undervisning kan tolkas är 

Paran (2008). Han föreslår en skärningspunkt mellan litterär fokus och fokus på språkundervisning 

vilken jag översatt för kunna använda i min egen kartläggning av lärarnas litteraturanvändning i 

undervisningen. (se figur 1)

Figur 1: Skärningspunkten mellan litteratur och språkundervisning. Baserad på Paran (2008). 
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Förhållandet mellan litteraturen och språkundervisning synliggörs enligt Paran (2008) i korsningen 

av axlarna i figur 1. Den vertikala axeln visar hur mycket fokus läraren har på språkinlärningen. 

Hög fokus på språkinlärning innebär att läraren väljer aktiviteter med detta som explicit mål.

Den horisontella axeln företräder hur mycket fokus läraren har på litteraturen. Hög litterär fokus 

kan enligt Paran (2008) innebära att läraren snarare är ute efter att öka elevers litterära kunskap än 

att öka deras språkkunskap i sig.

Axlarnas brytpunkt delar in figuren i 4 delar. I ruta 1 har läraren lika stor fokus på både litterär- och 

språklig kunskap. I ruta 2 behandlas litteraturen endast som en text vilken kan användas för att 

utveckla språkliga kunskaper. I ruta 3 diskuteras litteraturen som litteratur, språklig kunskap blir 

således endast en biprodukt. Slutligen, ruta 4 är ett exempel på omfattande läsning utan fokus på 

litterär kunskap och som inte nödvändigtvis fokuserar på språklig utveckling heller. Paran (2008) 

beskriver hur det finns ett omfattande register av olika tillvägagångssätt mellan de 4 rutorna där 

lärare kan balansera sin fokus utefter vilka elever man undervisar och vilka behov de har. Enligt 

Paran (2008) borde en sanningsenlig bild av vart en lärare lägger sin fokus liknas vid ett nät som 

sträcker sig över flera av rutorna i figuren, allt beroende på kontext och situation.

Litteraturen som del av en kommunikativ pedagogik

Strong (1996) är en amerikansk forskare som listar tre sätt som litteraturen kan vara en del av en 

kommunikativ pedagogik. Det första sättet är genom att den skapar en kontext i vilken man kan 

utveckla elevernas läsningsstrategier och kunskap om skönlitteratur och litterära texter.

Det andra sättet är att litteraturen kan utgöra basen för ett omfattande läsningsprojekt där eleverna 

aktivt kan ta till sig nytt vokabulär och grammatiskt kunnande. Han hävdar även att omfattande 

läsning av litteratur kan uppmuntra eleverna till att utveckla positiva attityder gentemot läsning. 

Detta kan man uppnå, enligt Strong (1996) genom att man förser eleverna med stor tillgång till 

intressanta böcker, samt att man låter dem välja själva. Vilket ytterligare understryker vikten av 

frivillighet som bland annat Tse (1996) samt Lao och Krashen (2000) påpekade.

Det tredje sättet som Stong (1996) diskuterar är möjligheten som litteraturen erbjuder eleverna för 

att utforska interkulturella värderingar. Genom att läsa böcker från andra kulturer öppnar man upp 

för förståelse och insikt i andras seder och värderingar vilket därigenom kan förse läsaren med 

självkritiska verktyg för sina egna värderingar och idéer. 
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De tre sätten som Strong (1996) diskuterar är bra verktyg för att vidare kunna analysera och 

kategorisera de studiedeltagande lärarnas litteraturanvändning som ett komplement till 

skärningspunkten som Paran (2008) presenterar gällande förhållandet mellan litteratur och 

språkundervisning.

Utvecklingen av den traditionella andraspråksundervisningen

Amer (2012) dokumenterar hur den trendmässiga användningen av skönlitteratur i undervisningen 

av engelska som förstaspråk alltmer börjar influera även engelska som andraspråk. Han beskriver 

den traditionella språkundervisningen, där skönlitteraturen till stor del är frånvarande, vilket kan   

liknas med problemsituationen som beskrevs av Tse (1996) där eleverna fått uppfattningen att 

läsning för nöjes skull är fritidslyx och inget som sker i skolan. Ett av problemen som Amer (2012) 

identifierar i en sådan språkundervisning är att eleverna inte har möjlighet att ta till sig språket 

genom meningsfulla, personliga inslag, något som skönlitteraturen kan bidra med. Detta stämmer 

överens med hur Strong (1996) beskriver att litteraturen bidrar till interkulturell förståelse.

En annan faktor som Amer (2012) tar upp är hur den traditionella andraspråksundervisningen inte 

bidrar till elevernas kontextuella förståelse för läsövningarna och hur de kan använda de kunskaper 

som läsningen ger. Vikten av att delge eleverna kontext bakom läsningen är något som underströks 

av Strong (1996). Även Cho, Ahn och Krashen (2005) diskuterar hur en konsekvens av avsaknaden 

på kontextuell förståelse kan vara att eleverna snarare upplever läsningen ur en negativ synvinkel 

och att det till med kan leda till ren motvilja gentemot läsning.

Cho et al. (2005) observerar i sin studie, gällande elever med engelska som andraspråk, hur dessa 

efter att ha läst engelsk skönlitteratur en gång i veckan under 16 veckor uppvisade inte bara 

förbättrad läsförståelse och vokabulär utan att de även blev både säkrare och mer intresserade av att 

läsa på engelska. Amer (2012) diskuterar även litteraturanvändningen utifrån olika genrer med 

fokus på berättande texter och hur man genom drama och berättande texter kan gå vidare till 

aktiviteter där eleverna kan utveckla sin verbala förmåga, till exempel genom dramatiseringar och 

skådespel. Eleverna kommer vara mer motiverade till att delta i dessa aktiviteter då de fått en bättre 

kännedom om språkets form och struktur.

Den traditionella andraspråksundervisningen har alltså genomgått en del förändring, även om den 

säkerligen bibehållit många av sina mer ursprungliga element. Kännedom om i vilken riktning 
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utveckling är på väg kommer i den här studien vara ett värdefullt verktyg för att skapa förståelse för

lärarnas erfarenheter gällande den trendmässiga utvecklingen av elevernas läsförståelse.

Pedagogiska implikationer och vikten av motivation

Ernst-Slavit, Moore och Maloney (2002) beskriver sina erfarenheter som utbildare i engelska som 

andraspråk i länder med engelska som officiellt språk så som Kanada och USA. Bland annat talar 

de om hur känslan av att ha elever som redan är bekanta med läsningens fröjd är fantastiskt och 

något som många lärare väntar på. De diskuterar också att hur att ha elever som till en början 

motsätter sig läsning för att sedan utvecklas till att få en positiv inställning är en av de saker som 

lärare uppskattar mest.

Enligt Ernst-Slavit et al. (2002) så kan elever lära sig andraspråk på flera olika sätt. Beroende på 

individuella faktorer kan det finnas väldigt stora skillnader i hur elever tar till sig språk. De 

exemplifierar detta med att en extrovert elev kan börja imitera olika uttryck och fraser och använda 

sig av dem utan att oroa sig lika mycket över att göra misstag. Andra elever kanske observerar i 

tystnad tills de snarare känner sig helt säkra på nya uttryck innan de börjar använda sig av dem. 

Vidare påpekar de att det kan vara svårt för lärare att bedöma hur skicklig en elev är, då den tysta 

eleven kanske är mer kunnig än den verkar medan den extroverta eleven kanske rör sig utanför sitt 

egentliga kunnande. Men att båda eleverna så småningom kommer kunna tala flytande. 

Att misstag kan leda till utveckling är också något som Ernst-Slavit et al. (2002) belyser. De hävdar 

att många språkliga misstag är något som med tiden ersätts med korrekta former även utan direkt 

hänvisning av läraren. Det är därför viktigt att man som lärare är finkänslig när man korrigerar 

elevernas språkliga misstag, särskilt i början av inlärningen. Detta eftersom oförsiktig korrigering 

av elevernas misstag snarare kan leda till att hindra elevernas språkutveckling då de kanske inte 

vågar ta samma språkliga risker. Detta krav på finkänslighet kan potentiellt vara en begränsande 

faktor för lärare i undervisningen. Därför kommer det bli intressant att se hur lärarna i den här 

studien påverkas.

Boyd (2004) beskriver även han i sin studie hur läsning inte bara förbättrar läsförståelse, utan att 

läsning av skönlitteratur i sig också motiverar elever till fortsatt läsning. Han har undersökt  hur 

resultaten på slutuppsatserna i en avancerad PR-kurs påverkas av skönlitterrär läsning. Vidare 

menar han att skönlitteraturen både engagerar eleverna och motiverade dem att läsa. Men också att 

det lär dem kritiskt tänkande bland annat inom etiska frågeställningar. Att läsning i sig kan motivera
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och intressera elever för fortsatt läsning är något som också stöds av Strong (1996) samt Cho et al. 

(2005). Yang (2001) talar också om hur uppföljning av elevernas läsande kan vara en motiverande 

faktor för fortsatt läsning. Finns det då också kopplingar mellan undervisning och elevers 

motivation till läsning?

Guilloteaux och Dornyei (2008) har i sin studie, genomförd i Sydkorea, undersökt sambandet 

mellan motivering i lärarnas undervisning och elevernas motivation till språkinlärning. De hävdar 

att eftersom motivationsteorier förklarar varför människor väljer att göra som de gör, så har det 

även stor betydelse för mindre kontexter så som språkundervisning. Enligt dem så är motivationen 

en grundläggande faktor för att en elev ska börja lära sig ett andraspråk samt för att eleven ska 

fortsätta ta del av den ofta långsamma processen som inlärning av ett andraspråk innebär. Men hur 

mycket fokus lägger egentligen lärare på att försöka motivera sina elever? Den här studien kommer 

att försöka belysa och exemplifiera hur några lärare har valt att gå till väga.

Guilloteaux och Dornyei (2008) hävdar även att utan tillräcklig motivation kan även individer med 

väldigt stort potential ändå inte uppnå långsiktiga mål. De argumenterar för att lämpliga kursplaner 

och bra lärare inte är tillräckligt för att elever ska uppnå bra resultat. För att uppnå detta är 

elevmotivation en absolut nödvändig faktor. Slutsatsen i deras studie är att lärarnas 

motivationsarbete i undervisningen korrelerar direkt med elevernas motivation till språkinlärning.

Gorsuch och Taguchi (2010) har analyserat effekterna av 'Repeated Reading' eller upprepad läsning,

vilket bygger på att man läser samma textsegment ett flertal gånger för att öka sin kapacitet för 

ordigenkänning. Detta leder på sikt till ökat flyt i läsningen vilket de menar är en viktig faktor för 

andraspråksläsare. I sin studie har de undersökt hur en klass i Vietnam presterar i engelskläsning 

efter att först ha läst en text under tidtagning, sedan läst samma text en andra och tredje gång 

samtidigt som de lyssnade på en inspelning av texten. Eleverna fick sedan återigen läsa texten en 

fjärde och femte gång med tidtagning, detta arbetssätt upprepades under en period. I slutändan 

konstaterar de att eleverna förbättrade både sin läshastighet och läsförståelse.

Hur lärarna applicerar skönlitteraturen i undervisningen samt hur de går till väga för att motivera 

eleverna till läsning har alltså uppenbarligen stor betydelse för hur effektiv skönlitteraturen blir som

verktyg i andraspråksundervisningen. Detta kommer bidra till den här studiens analys genom att 

förklara de intervjuade lärarnas ställningstaganden.
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Teorier om litteratur och motivation

I den här delen listas vetenskapliga teorier som vidare problematiserar ämnet och medför 

analysredskap och perspektiv. Först presenteras Englunds teori om litteraturen som del i 

reproduktionen av kultur för att skapa förståelse kring skönlitteraturens roll i ett större 

sammanhang. Sedan har jag valt att angripa problemen utifrån ett psykologiskt perspektiv baserat 

på diskussionen som Maslow och Frager (1987) och Reiss och Sellin (2003) för kring ett 

grundläggande mänskligt behov av självförverkligande, genom till exempel konst eller just 

litteratur, i kombination med hermeneutikens spiral som pekar på hur vårt sett att se och tolka saker 

hela tiden utvecklas utefter våra erfarenheter och upplevelser (Osborne 2006). Utifrån dessa 

kommer jag belysa vilken central del skönlitteraturen i undervisningen kan utgöra för elevernas 

fortsatta kognitiva utveckling genom att förklara sambandet mellan kultur, behov, motivation och 

mänsklig handling. Detta kommer tillsammans med tidigare forskning om skönlitteraturens roll i 

språkundervisningen lägga den teoretiska grunden utifrån vilken min egen undersökning kan ta 

avstamp.

Kulturreproduktion genom litteratur

Litteraturens roll som reproducent av kulturella värden ifrågasätts av bland annat Englund (1997). 

Han beskriver hur samhällets fortlevnad potentiellt skulle kunna klara sig utan litterär kunskap som 

del av lärandet eftersom läsning i sig inte är något livsviktigt. Men Englund (1997) påpekar 

samtidigt att litteraturen inom pedagogiken är svaret på hur kunskaper och erfarenheter som är 

direkt nödvändiga ska kunna föras vidare. Litteraturen representerar världen i vilken den skrevs och

just därför är den nödvändig för att skapa förståelse för den mänskliga erfarenheten. 

Englund (1997) diskuterar vidare hur litteraturen, historiskt sett, haft sin plats hos den akademiska 

eliten ända sedan de grekiska aristokraternas tid hela vägen fram till de frivilliga skolformer som vi 

har idag. Kanske är det därför, enligt Englund (1997), som litteraturkännedom länge har uppfattats 

som något viktigt att föra vidare. Skolan upprätthåller och reproducerar uppfattade värden som man 

sedan länge tillskrivit litteraturen baserat på traditionella värderingar. Han påpekar att 

kunskapsområden som skolan undervisar har traditionellt studerats utifrån ett antagande där 

skolundervisningens huvudsakliga syfte utgör ideologiöverföring. Detta kan vara på grund av den 

vikt som vår kultur har tillskrivit reproduktionen av värden och föreställningar till kommande 

generationer. Vilket också förklarar litteraturens, idag, givna plats i skolan (Englund 1997).
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Den hermeneutiska spiralen

Hermeneutik kommer från det grekiska ordet för tolkning, och just tolkning är det centrala 

elementet i hermeneutiken. Hermeneutiken har traditionellt använts för att tolka författares 

intentioner och mening i texter, men har enligt Osborne (2006) utvecklats mot att tolka textens 

mening i en samtida kontext snare än författarens originella mening.

Den hermeneutiska spiralen är en teori enligt vilken vi tolkar nya erfarenheter utifrån våra gamla 

erfarenheter, vilket leder till ny förståelse utifrån de nya tolkningarna, vilka i sin tur påverkar hur vi 

kommer tolka kommande erfarenheter. Det hela formar en spiral som hela tiden påverkar och 

utvecklar vårt sätt att tänka. Osborne (2006) beskriver processen där en text tolkas av läsaren som 

sedan själv kontextualiserar och applicerar tolkningen. Det är när en läsare kontextualiserar det lästa

materialet som materialet blir aktuellt för läsaren och något som läsaren kan ta till sig. 

Jag skulle vilja hävda att det, utifrån de element av den hermeneutiska spiralen som inkluderats, 

därför är centralt för elevernas kognitiva utveckling att de ges möjlighet till läsning för att bredda 

deras bas för tolkning. Ifall eleverna ges en bred grund att stå på kommer de ha större möjligheter 

för att kunna göra nyttiga tolkningar i framtida situationer. Skönlitteraturen erbjuder därför inte bara

en väldigt effektiv metod för att utveckla språkkunskaper utan kan också vara utvecklande för 

eleverna tankesätt. Detta eftersom skönlitteraturens värld erbjuder en väldigt omfattande vidd av 

olika situationer och idéer som i sin tur kan tolkas på ändliga sätt. Särskilt bra möjlighet till detta 

ges då eleverna får diskutera sin tolkningar av det lästa materialet i helklass.

Maslows teori om det mänskliga behovet av självförverkligande

Ett holistiskt perspektiv innebär att allting ses som en helhet och att inget kan beskrivas utan sin 

kontext. Maslow och Frager (1987) beskriver hur till och med en individ är en integrerad och 

organiserad helhet. För att en individ skall vara motiverad att göra något måste därför hela individen

vara motiverad och inte bara en del. Hela individens beteende och tankemönster ändras beroende på

vilket behov som individen som helhet har som mest aktuellt.

Enligt Maslow och Frager (1987) uppstår ett nytt behov som individen motiveras till att uppfylla så 

fort ett behov har uppfyllts. Alltså skapas ny motivation utifrån tillfredställelse, vilket är varför 

lärarens beteende blir en väldigt viktig faktor för hur motiverade eleverna är, och kan därför delvis 

förklara den tydliga korrelationen mellan lärarens motiveringsarbete och elevernas motivation som 
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observerades i Guilloteaux och Dornyei (2008).

Maslow och Frager (1987) diskuterar hur genom tillfredsställelse av individens mer basala behov så

som behovet av säkerhet, samhörighet och kärlek, uppstår andra behov så som behovet av 

självaktning och respekt. När dessa behov sedan uppfyllts uppstår behovet av självförverkligande. 

Enligt Maslow och Frager (1987) känner vi oftast på oss att rastlöshet och missnöje kommer uppstå 

ifall vi inte kan aktivera oss. För att en individ ska kunna känna sig tillfreds måste de göra något de 

upplever att de är skapta för; ”What humans can be, they must be. They must stay true to their own 

nature, This need we may call self-actualization.” (Maslow och Frager 1987, s.22)

Det mänskliga behovet av att förverkliga sig själv kan enligt Maslow och Frager (1987) ske till 

exempel genom vetenskap, konst, eller litteratur. Genom att vara medveten om de mänskliga 

behoven och vart de kommer ifrån kan därför vara nyttigt för lärare som vill kunna motivera sina 

elever till läsning till exempel då skönlitteraturen kan utgöra ett medium genom vilket eleverna har 

möjlighet att tillfredställa sitt behov till självförverkligande. 

Reiss teori om basbehoven som styr våra handlingar

Då Maslows teorier potentiellt kan betraktas föråldrade har jag även valt att inkludera de teorier 

som läggs fram av Reiss och Sellin (2003) vilka i sig bygger vidare på just Maslows resonemang. 

Reiss och Sellin (2003) beskriver hur behov uppstår automatiskt men att hur vi väljer att uppfylla 

dem bestäms utifrån vår uppfostran, kultur och erfarenheter. Reiss och Sellin (2003) exemplifierar 

detta med hur föräldrar instinktivt älskar sina barn, men hur de ger uttryck för denna kärlek kan 

skilja sig helt beroende på deras egna kultur och invanda beteenden, vilket alltså inte är instinktivt. 

Med andra ord påverkas vi och våra värderingar väldigt mycket av våra erfarenheter och den kultur 

vi växer upp i. Reiss och Sellin (2003) beskriver hur elever i Japan präglas av vikten som den 

japanska kulturen lägger på utbildning och hur prestationsbehovet är en del av och ett sätt att 

uttrycka vårt basbehov av makt. Men i Sverige så beskriver Lundahl (2012) hur lärarnas auktoritet 

ofta ifrågasätts av eleverna. Detta kan kanske härledas till att eleverna i den svenska kulturen 

präglats till att tillfredsställa sitt maktbehov genom att hävda sig gentemot andra snarare än genom 

prestation.

Skönlitteraturen kan, som Strong (1996) påpekar, skapa möjlighet för elever att ta till sig av 

interkulturella värderingar. Förståelse för andra kulturer och kontextualisering av värderingar kan 
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gagna eleverna i det att deras förståelse för andra sätt att värdera till exempel kunskap. Detta gäller 

inte bara i internationella sammanhang utan kan också relateras till stratifieringen av samhället, där 

synen på skolan och det upplevda värdet av att studera kan vara varierad. Skönlitteraturen kan 

eventuellt utgöra en källa av kulturella och sociala faktorer i vårt samspel med omvärlden och kan 

därför betinga elevernas attityder, önskningar och värderingar och därför utgöra ett centralt inslag i 

elevernas utveckling på flera plan samtidigt.

Efter att ha skapat bakgrund för ämnet och presenterat teorier samt presenterat de analysverktyg 

som kommer att användas i analysen är nästa steg att gå in på metoden.

Metod

I detta avsnitt kommer metodvalet introduceras och motiveras följt av en genomgång av urvalet, 

etiska värderingar, intervjuseriens genomförande samt studiens validitet och reliabilitet.

Intervjuer

Intervjuer kan enligt Dimenäs (2007) vara av både kvantitativa och kvalitativa slag. Det som skiljer 

dem åt är att en kvantitativ intervju har stark fokus på struktur med förbestämda frågor i bestämd 

ordning på samma sätt varje gång, medan en kvalitativ intervju är format mer som ett vanligt 

samtal. Dock styr intervjuaren fortfarande samtalets riktning så att det håller sig inom ämnet. Men 

Dimenäs (2007) belyser också vikten av att inte ställa ledande frågor eller styra intervjun. Det en 

kvalitativ intervju syftar till är att synliggöra respondenternas egna erfarenheter. För att komma åt 

detta använder man sig av öppna frågor och följdfrågor som är anpassade efter respondentens 

utsaga.

Empirin i den här studien bygger på kvalitativa uppgifter så som lärarnas egna åsikter och 

upplevelser. Metodvalet blev därför att genomföra en intervjuserie eftersom man i intervjuer tar 

hänsyn till hur respondenterna uppfattar och föreställer sig omvärlden, detta är enligt Dimenäs 

(2007) en bra utgångspunkt för att kunna ta fasta på just lärarnas egna upplevelser. Enligt Alvehus 

(2013) kan det vara fördelaktigt att som forskare använda sig av intervjuer, eftersom detta skapar 

möjligheter för att kunna interagera med sina respondenter för att på så sätt kunna skapa sig en 

uppfattning om deras motiv och tankebanor. 
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Det finns emellertid en del problematik relaterad till att använda intervjuer som metod i 

uppsatsskrivning. Enligt Johansson och Svedner (2010) kan problematiken yttra sig i att man som 

forskare inte är helt förtrogen med hur metoden ska användas. Exempelvis kanske man formulerar 

för abstrakta frågor för att kunna få bra svar eller så har man för begränsad analys i bakgrunden och 

besitter därför inte nödvändiga verktyg för att bearbeta sina resultat. Abstrakta eller komplicerade 

frågor kan lätt leda till kortfattade svar vilket blir en begränsning i arbetet. Dessutom får frågorna 

inte vara ledande för att de i så fall kan påverka hur respondenterna svarar.  Därför är det, enligt 

Johansson och Svedner (2010), viktigt att man formulerar frågor som dels är lätta att besvara och 

som dels kan vidgas till att gälla hela uppsatsen i diskussionsfasen.

För att synliggöra respondenternas synsätt och upplevelser lämpar sig alltså intervjuer framför andra

tillvägagångssätt så som enkäter eller observationer. Men för att avgränsa omfånget på 

intervjuserien valdes själva intervjumetoden ut till så kallade semistrukturerade intervjuer. Alvehus 

(2013) påpekar att bara för att man använder sig av en kvalitativ metod betyder inte detta att man 

åsidosätter allt som är kvantitativt. Man måste enligt Alvehus (2013) ta till vara på samband även i 

kvalitativa studier och jag finner att det är lättare att se samband intervjuer emellan när de bygger på

de strukturella element som semistukturerade intervjuer för med sig. Men samtidigt utan att förlora 

den öppenhet som en kvalitativ intervju bygger på. En semistrukturerad intervju innebär enligt 

Stukát (2005) att intervjuaren har ett antal frågeställningar som man förväntar sig ska besvaras, men

det lämnas också utrymme i intervjun för friare samtalselement såsom följdfrågor och kommentarer.

Således inkluderar en semistrukturerad intervju många av de fördelar med både kvalitativ och 

kvantitativ intervjumetod som beskrivs av Dimenäs (2007) och det är detta som ligger till grund av 

metodvalet för den här studien. Semistrukturerade intervjuer är också, enligt Alvehus (2013), den 

kanske vanligast förekommande intervjuformen. Alvehus (2013) beskriver också hur att 

semistrukturerad intervju på att man för med sig ett fåtal öppna frågor som intervjun centreras 

kring. Därför konstruerades en intervjuguide (bilaga 1), där de frågor som intervjuerna kom att 

centreras kring finns samlade. 

Urval

För att kunna genomföra de tilltänkta intervjuerna kontaktades rektorerna på fem gymnasieskolor 

belägna i Västerbottens län för formella tillstånd samt hänvisning av kontaktuppgifter till 

engelskalärare som fanns aktiva på skolorna. Jag valde att endast söka kontakt med skolor som var 

belägna i de kommuner som befanns närmast universitetet för att begränsa avståndet eftersom jag 

15



skulle vara tvungen att ta mig ut till skolorna för genomförandet av intervjuerna. Sedan kontaktades 

de lärare vilkas kontaktuppgifter jag fått tag på. Den ursprungliga målsättningen var att genomföra 

ungefär tio intervjuer, men kontakt söktes med så många lärare som möjligt för att skapa en så bred 

urvalsgrund som möjligt. 

Förhoppningen var att få tag på ett större antal lärare utifrån vilka tio respondenter skulle kunna 

väljas ut för intervju. Tanken var att prioritera potentiella respondenter bland annat baserat på deras 

erfarenhet, anställningsgrad med fokus på engelskundervisning samt tillgänglighet. Erfarenhet och 

anställningsgrad togs med som urvalsfaktorer eftersom att lärare som arbetat längre potentiellt sett 

borde ha haft större möjlighet att kunna observera och reflektera kring den trendmässiga nedgången 

i läsförståelse som elever uppvisat under föregående decennier. Nyanställda lärare har däremot inte 

haft samma möjlighet och skulle därför troligtvis inte besitta något perspektiv i frågan då de inte 

arbetat tillräckligt länge för att skapa sig någon uppfattning.

Antalet respondenter motsvarade inte de ursprungliga förhoppningarna så kontakt söktes 

individuellt med ytterligare ett par lärare som kunde ställa upp på intervju. I slutändan fick jag 

kontakt med åtta lärare som uttryckte vilja och möjlighet att delta under de fyra veckor som jag 

avsatt för intervjuernas genomförande. Detta ledde till att inget annat urval kunde göras än att 

använda sig av det som erbjöds. Urvalet representerar alltså några lärare på olika skolor i 

Västerbottens län som under de veckor som studien genomfördes kunde tänka sig att delta i en 

undersökning gällande skönlitteratur i engelskundervisningen på gymnasieskolan och är därför 

endast representativt för dessa enskilda fall. 

Respondenterna kommer i den här studien att refereras till som Respondent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. 

Respondenterna 1 - 7 har samtliga arbetat som språklärare under 10 till 16 år, medan respondent 8 

har arbetat som språklärare i 2 år.

Etiska övervägningar

Arbetet med den här studien har under hela dess genomförande utgått från de fyra forskningsetiska 

huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) arbetat fram kring humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. De fyra huvudkraven är som följer:
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Informationskravet. Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera all 

parter om syftet med forskningsuppgiften. Detta förhöll jag mig till genom att i samband med alla 

intervjuer informera respondenterna om syftet med studien och hur jag skulle bearbeta materialet.

Samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagare i forskningsuppgiften själva har 

bestämmanderätt över sitt deltagande. Detta förhöll jag mig till genom att informera respondenterna

om att deras deltagande var frivilligt samt att de när de ville och utan krav på motivering kunde dra 

sig ur deltagandet i intervjun samt att deras intervjusvar var möjliga att återkalla ända fram tills dess

att projektet är avslutat och inlämnat.

Konfidentialitetskravet. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personuppgifter ska

behandlas med största möjliga respekt och konfidentialitet samt att obehöriga inte ska kunna få 

tillgång till dessa. Jag förhöll mig till detta genom att informera respondenterna om att deras 

deltagande skulle ske helt anonymt och att ingen obehörig skulle delges tillgång till det insamlade 

materialet. I uppsatsen har jag även sett till i att inte identifiera vilka skolor som respondenterna 

jobbar på eller andra omständigheter som möjligtvis skulle kunna spåras till studiedeltagarna.

Nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna man samlar in om enskilda 

personer endast får användas i forskningssyfte. Det material som insamlades under den här studien 

kommer därför endast användas i forskningssyfte och inte till något annat.

Genomförande av intervjuserien

Efter att ha avtalat tider med de respektive respondenterna besökte jag dem på deras arbetsplats.

Detta gjorde att jag som forskare hade möjlighet att sätta mig in i respondenternas arbetsmiljö.

Intervjuerna inleddes sedan med att jag och respektive respondent satte oss ned någonstans ostört, 

antingen i, eller i anslutning till, deras personal- och arbetsrum, varpå vi presenterade oss för 

varandra. Därefter informerades respondenten i fråga om de olika forskningsetiska övervägningarna

som vidtagits i studien. Efter att respondenten godkänt sitt deltagande och att samtalet skulle spelas 

in inleddes själva intervjun. Intervjuerna spelades in på en dator som medfördes till 

intervjutillfällena vilken samtidigt utnyttjades för att skriva ned huvudpunkterna i det som 

respondenten uttalade sig om utifall något i inspelningen skulle vara svårt att avgöra eller om något 

skulle bli fel med ljudfilen. Inspelningarna av intervjuerna har inte transkriberats i sin helhet utan 
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endast delvis i samband med avlyssning.

Intervjuerna i sig bestod främst av de frågor som finns att läsa i bilaga 1; intervjufrågor. Dessa 

frågor var de som jag förväntade mig få besvarade under intervjun oavsett vad mer som potentiellt 

kunde framkomma. Under intervjun följdes många av intervjufrågorna upp med följdfrågor 

gällande ifall respondenten kunde utveckla sitt svar eller huruvida respondenten hade något annat 

att tillägga. Detta för att ge respondenterna så mycket utrymme som möjligt att ventilera sina tankar

inom ämnet.

En typisk intervju i serien tog ungefär 9 minuter att genomföra, samt någon minut för introduktion 

och presentation av forskningsetiska övervägningar. Tiden för genomförande var inte bestämt i 

förväg utan förloppet lämnades flexibelt för att inte skapa stress hos respondenterna. På så sätt 

kunde alla tala till punkt och bidra med så mycket som de själva ansåg sig ha tid med.

Resultat och analys

I detta avsnitt kommer det empiriska resultat som hölls tillhanda under intervjuerna att presenteras 

samt tolkas och analyseras. Avsnittet är upplagt i enlighet med studiens huvudsakliga 

frågeställningar. 

Hur har lärarna upplevt de senaste decenniernas nedgång i 

elevernas läsförståelse och vad tror de ligger bakom den? 

Det som framkommit under intervjuerna är att lärarna i allmänhet inte hade upplevt den 

trendmässiga nedgång i läsförståelse hos elever som beskrivs i Skolverket (2007; 2010). Men 

samtidigt framgick det att många av lärarna upplever nivån på elevernas läsförståelse som 

undermålig: ”Nivån har varit jämdålig sedan 90-talet” (Respondent 1). Dessutom resonerar många 

av respondenterna kring huruvida elevernas attityd gentemot skönlitteratur har utvecklats i en 

negativ riktning under den senaste tiden:

”mer kanske att en attityd vuxit fram mer och mer, inte direkt ett motstånd mot skönlitteratur

i sig, men mot att kunna sitta stilla under längre tid och göra en sak, många elever verkar 
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tappa fokus snabbare idag än för kanske 10 år sedan” (Respondent 4), 

”Kanske inte direkt deras läsförmåga, snarare att de kan upplevas som mer ovilliga 

nuförtiden jämfört med när jag började som lärare, men jag tror att man kände sig mer 

respekterad som lärare, av eleverna alltså, förr” (Respondent 6).

Så gott som alla lärare som deltog i studien var överens om att en majoritet av eleverna var negativt 

inställda till skönlitteratur och bokläsning, inte bara i undervisningssyfte utan också i allmänhet. 

Vissa av respondenterna konstaterade dessutom att elever idag upplevs ha svårt för att: ”ägna sig åt 

en sak en längre stund” (Respondent 3), ”att kunna sitta stilla under längre tid och göra en sak, 

många elever verkar tappa fokus snabbare idag än för kanske 10 år sedan” (Respondent 4). Att 

dagens elever inte kan eller vill fokusera på en uppgift en längre period kan potentiellt ses som ett 

direkt hinder för deras lästräning eftersom läsning av skönlitteratur är en process som kan ta lång 

tid. 

Det faktum att lärarna som deltog i studien inte sade sig ha upplevt någon nedgång i elevernas 

läsförståelse är också intressant. För ursprungligen trodde jag att det rimligtvis borde vara i 

språklärarnas klassrum som en nedgång på detta område skulle vara enklast att upptäcka. Men 

samtidigt stod det klar att många av lärarna upplevde konstant variation bland eleverna, både 

gällande inställning och prestation: ”ofta negativa, men det finns några som skiljer sig, andra kan 

vara läsfantaster” (Respondent 4), ”ja det varierar, uppåt och nedåt. Klasserna skiljer sig ibland 

väldigt mycket åt” (Respondent 5), ”många är negativa, men det finns också en del mer positivt 

inställda individer” (Respondent 6), ”det har väl snarare gått upp och ned från klass till klass tror 

jag” (Respondent 8). Att många elever upplevs som negativt inställda till skönlitteratur och 

bokläsning kan potentiellt återspeglas till en generell inställning till läsprocessen: ”det är många 

som inte läser, eller läser endast i skolan, väljer den kortaste boken” (Respondent 2). Vilket kan 

hänvisas till hur Tse (1996) beskriver att eleverna ofta har negativa initiella inställningar till läsning.

När eleverna inte vill läsa så läser de inte. Att läsning i sig motiverar eleverna till mer läsning är 

något som Strong (1996),Yang (2001), Ernst-Slavit et al. (2002), Boyd (2004) och Cho et al. (2005) 

samtliga resonerar kring. Detta innebär att eleverna dessutom går miste om den motivation till 

läsning som läsningen i sig kunde ha erbjudit dem. Eleverna hamnar därför i en hermeneutisk spiral 

i vilken deras erfarenheter gör dem ytterligare negativt inställda till läsning.
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Vad anser lärarna om skönlitteratur och hur använder de sig 

av den i engelskundervisningen?

De flesta respondenterna använder sig av skönlitteratur på ganska likartade sätt. Vanliga element är 

läsning följt av analyser eller diskussioner kring olika teman. Generellt för alla så blir 

skönlitteraturen ett allt mer inkluderat inslag ju längre man kommer i de mer avancerade engelska 

kurserna 6 och 7, även om det fortfarande är en del i engelska 5. I slutändan höll ändå samtliga 

lärare med om att skönlitteraturen är ett viktigt inslag, men hur viktigt de anser att skönlitteraturen 

är varierar. Angående vad som ligger bakom lärarnas urval av skönlitteratur i undervisningen verkar

respondenterna prioritera faktorer som det fria valet hos eleverna och teman som är lätta för 

eleverna att relatera till. Några respondenter anser att fokus borde ligga mer på elevernas 

språkutveckling än skönlitteratur medan andra hävdar att skönlitteraturen kan användas som ett 

verktyg för elevernas språkutveckling. Enligt vissa är skönlitteraturen ett allt mer viktigt inslag i de 

senare, mer avancerade engelskkurserna, medan andra påpekar hur viktigt det är att tänka på hur 

man väljer att integrera skönlitteraturen i undervisningen hela vägen från engelska 5.

Att arbeta med skönlitteratur i undervisningen

Kring de gemensamma elementen i lärarnas arbetssätt kring skönlitteraturen kan man 

sammanfattningsvis säga att ”man har alltid en bok, och sedan gör man något av den” (Respondent

1). Det som respondenterna i allmänhet 'gör' av böckerna är någon form av redovisning: ”de får 

läsa och sedan redovisa muntligt eller skriftligt” (Respondent 3), ”klassiska bok recensioner och 

sådant bara för att få igång läsningen” (Respondent 4), ”Jag låter eleverna göra en analys eller en

rapport” (Respondent 6), ”eleverna läser böcker, sedan diskuterar vi dem utifrån teman och 

innehåll” (Respondent 7). Det uppenbarar sig här ett mönster i arbetet. Eleverna följer upp 

läsningen med någon form av redovisning av vad de tagit till sig under läsningen. Detta kan, om det

utförs på ett för eleverna lämpligt sätt, motivera eleverna till vidare läsningen eftersom uppföljning 

av läsning enligt Yang (2001) kan motivera till mer läsning.

Ibland försöker dock vissa av lärarna utmana de mönster som finns i litteraturanvändningen: ”jag 

har också försökt vara lite kreativ med att sätta upp pjäser och liknande, men ofta har även dessa 

försök möts med negativ kritik från elevernas håll” (Respondent 4), ”någon gång har jag satt upp 

en pjäs av 'Shakespeare', det gav blandade resultat” (Respondent 6). Men uppenbarligen bemöts 
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dessa försök till kreativitet med ett spektra från negativitet till 'blandade' resultat. Kanske upplever 

lärarna att det finns ett, beprövat, fungerande tillvägagångssätt de kan använda sig av medan 

resultaten av att prova nya tillvägagångssätt inte motsvarar arbetsbördan att skapa dem. Om detta, 

beprövade, tillvägagångssätt inte är tillräckligt kreativt för att uppmuntra eleverna kan detta kanske 

vara en faktor bakom varför eleverna ofta uppvisar negativ attityd gentemot bokläsningen, det 

kanske upplevs som tråkigt helt enkelt.

En respondent som skiljde sig lite från mängden var respondent 8, som också hade minst erfarenhet 

som språklärare.

”Jag har försökt att mer och mer göra det[skönlitterrära inslag i undervisningen] till en 

sidogrej, istället för att planera lektioner till det, så har jag satt eleverna på att läsa en bok 

vid sidan av, som jag inte ställer några krav på, jag brukar bara prata lite med eleverna om 

hur det går, jag försöker få dem att tycka att det är roligt med läsning snarare än göra ett 

jobb av det” (Respondent 8).

Respondent 8 försöker alltså omvandla läsningselementet till något kravfritt, att eleverna ska kunna 

läsa för nöjes skull. Att frivillig läsning är det mest effektiva sättet för att ta till ett nytt språk är 

något som både Tse (1996) samt Lao och Krashen (2000) konstaterar. Respondent 8 försöker med 

andra ord bryta det negativa mönster som Tse (1996) observerar gällande att elever har erfarenheter 

från språkundervisning där man fokuserar på aktiviteter som att memorera vokabulär eller 

tidsbegränsade läsövningar. Dessa aktiviteter är enligt Tse (1996) i många fall det som eleverna 

fruktar mest, och anledningen till varför elever tror att bokläsning för nöjes skull är en lyx som de 

inte har råd att viga sin tid åt när de ska lära sig det nya språket. Men potentiellt sett skulle 

Respondent 8's tillvägagångsätt kunna vara ett resultat av dennes jämförelsevis korta erfarenhet som

språklärare, eftersom även andra respondenter har uppgett at de tidigare försökt integrera 

skönlitteraturen i undervisningen på kreativa sätt utan framgång. I så fall kan det spekuleras kring 

huruvida även Respondent 8 snart kommer att anpassa sin undervisning efter det mönster som 

övriga, mer erfarna, respondenter har i sin användning av skönlitteratur i undervisningen.

I engelska 5 arbetar lärarna med skönlitteraturen på en enklare nivå: ”man är glad så länge de läser

- och så länge det inte är för enkelt om inte de inte har uppenbara svårigheter” (Respondent 1), 

”eleverna får läsa, fram till biopremiär, några kapitel i veckan sen ser vi filmen, de får analysera 

och jämföra, i engelska 5 på ett lite mer ...enkelt sätt” (Respondent 2). Medan senare i engelska 6 
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menar respondenterna att det ställs ”högre krav – då brukar jag utgå från någon känd bok, gärna 

kort, som kan göra något av, typ 'Möss och människor' eller 'Animal farm'” (Respondent 1).  Då 

uppstår frågan hur lärarna gör för att intressera sina elever, som uppenbarligen upplevs som negativt

inställda till skönlitteratur i allmänhet, för litteratur när det dessutom ställs högre krav. Respondent 

2 resonerade kring detta med att:

”när det kommer i mer i kursplanen, så som litteratur historia, då gör vi nedstamp i stora 

intressanta personer, till exempel 'Poe' o hans verk, kortare verk, 'Sherlock Holmes', - då 

kan man se serien 'Sherlock'.. sånt gillar eleverna”. (Respondent 2). 

Med andra ord ställer de mer avancerade kurserna nya krav på innehållet i undervisningen men 

samtidigt lyckas lärarna hitta sätt att genomföra det på intressanta sätt som man kanske inte skulle 

haft möjlighet till om man inte arbetar med just skönlitteratur.

Faktorer bakom urvalet av skönlitteratur

Urvalet av skönlitteratur som lärarna arbetar med beror på en del olika faktorer. Det fanns en del 

trender som jag observerade bland respondenterna. Antingen arbetar lärarna utifrån teman: 

”välja att läsa en bok, en klassiker, typ 'Hemingway' eller 'Tolkien' och sedan analysera, 

man försöker hitta det som står sig över tid, till exempel 'Dickens' med orättvisor eller stora 

teman som alltid gäller. Fattigdom. Barnarbete” (Respondent 2), 

”utgå från klassiker som sedan blir diskussionsunderlag för olika övningar, till exempel 

olika övergripande teman som man arbetar med, jag brukar dela ut listor på böcker som 

uppfyller vissa kriterier innehållsmässigt, som till exempel innehåller det tema som jag 

tänker mig att vi ska diskutera i klassen, och sedan får eleverna välja utifrån det” 

(Respondent 5). 

Medan andra lärare lägger mer fokus på fria val för eleverna: ”jag själv bestämmer inte så mycket, 

kanske om det gäller ett tema. Annars får eleverna välja fritt, det kan hända att jag styr över 

läsgrupper” (Respondent 3),”först och främst försöker jag se till att elevernas egna viljor och 

intressen avspeglas i deras litteraturval” (Respondent 7). Att man som lärare väljer att låta eleverna

ta makten över urvalet kan bero på att man vill att de ska kunna utvärdera sina egna kunskaper och 

vilken nivå de ligger på:
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”jag låter eleverna välja helt fritt i skolbiblioteket. Men uppmanar dem självklart att ta sig 

an böcker på en nivå som jag tror kan utmana dem, det ska helst inte vara varken för enkelt 

eller för svårt” (Respondent 8).

Men även om det fria valet kan vara en bra urvalsmetod för individuella elever så kan det samtidigt 

ha sina begränsningar, särskilt när man som lärare vill arbeta med diskussioner i helklass:

 ”helst ska ju eleverna få välja litteratur själva så att de kan hitta sådant som de är 

intresserade av, och elevernas intresse kan ofta skilja sig väldigt mycket, även om de går i 

samma klass, men vill man göra en uppstyrd klass gemensam uppgift får man nästan välja 

ut en text som man tror kan passa alla någorlunda i alla fall” (Respondent 4), 

Att alla respondenterna inte är lika engagerade i att låta eleverna välja fritt beror ofta på att eleverna

inte alltid har uppvisat att de kan hantera det ansvaret: ”Men när.. eller om.. en elev inte kan sköta 

det(valet av litteratur) på ett seriöst sätt väljer jag ut något som jag hoppas ska falla eleven i smak”

(Respondent 7). Ibland kan även fritt val av litteratur försvåra utformningen av uppgifter för lärarna 

själva: ”I den bästa av världar kanske eleverna skulle kunna välja helt fritt, men samtidigt blir det 

väldigt svårt att utforma diskussionsuppgifter när de läser material med helt olika inriktningar” 

(Respondent 5). En tredje aspekt som låg bakom urvalet för skönlitteraturen var den språkliga nivån

på innehållet: ”ligger på en bra språklig nivå, så att det utmanar deras språkkunskaper men 

samtidigt inte blir för svårt för dem, sedan får det väl gärna handla om något de tycker är 

intressant också” (Respondent 6).
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Förhållningssätt och fokus

Efter att ha suttit ned och intervjuat de olika lärarna har jag utifrån vad som sagts försökt analysera 

vart de befinner sig i förhållande till den skärningspunkt mellan litteratur och språkundervisning 

(figur 1) som Paran (2008) talar om. En illustration av deras placeringar kan ses nedan. (figur 2).

Figur 2. En skiss av respondenternas positioner i förhållande till skärningspunkten mellan 

litteratur och språkundervisning under intervjutillfället.

Det är dock viktigt att ha i åtanke att vart respondenterna befinner sig i figuren är baserat på en 

godtycklig uppfattning baserat på vad som framkommit under intervjuerna. Det rör sig alltså om 

väldigt ungefärliga värden, vilka är helt baserat på mina personliga intyck och tolkningar. Figuren i 

sig är alltså en fallspecefik idéskiss över hur det skulle kunna se ut om man vill illustrera vart 

lärarna befann sig i förhållande till skärningspunkten under intervjuernas genomförande. Detta kan 

vara ett hjälpmedel för att förstå de övergripande resonemang som förts under intervjuerna.

Sammanfattningsvis bör nämnas att lärare, enligt Paran (2008) tenderar att röra sig omkring på 

kartan ganska konstant beroende på variationer hos elever och i utformningen av uppgifter. 

Anledningen till att de på denna karta är prickar snarare än mer omfattande 'moln', beror på att jag 

endast träffade respondenterna vid ett tillfälle samt att intervjuerna har behandlat många andra 
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aspekter än just vilken fokus de har i förhållande till litteraturen. Det värde jag ändå anser att figur 2

bidrar med i den här studien är att den skapar en fallspecifik bild av hur jag tolkat att lärarna valt att 

lägga sin fokus på skönlitterturanvändningen i undervisningen under tidpunkten då intervjuerna 

genomfördes. Det som också kan läsas ut av figur 2 är att trots att lärarna har olika fokus så hamnar 

de ändå i närheten av varandra i det att ingen av dem är helt fokuserad på bara en aspekt. Samtliga 

är i slutändan ganska centrerade kring mitten. Detta kan potentiellt betyda att skönlitteraturen 

erbjuder ett väldigt brett arbetsunderlag och att även om man som lärare lägger sin fokus på en viss 

aspekt av skönlitteraturen så kommer man samtidigt att beröra även andra aspekter. Som tidigare 

nämnt så har respondenterna resonerat kring hur mer fokus läggs på litteraturhistoria i till exempel 

engelska 6 jämfört med engelska 5. På figuren skulle då lärarnas placering dras mer mot vänster på 

figuren vilket exemplifierar och bekräftar det dynamiska förhållningssätt bland lärarna som Paran 

(2008) beskriver. 

Fördelar och nackdelar med skönlitteratur i undervisningen

Något som står klart efter att ha genomfört intervjuerna är att så gott som samtliga lärare som 

deltagit i studien håller med om att skönlitteraturen är ett viktigt inslag i undervisningen. Men 

samtidigt har det framhållits en del varierade uppfattningar kring skönlitteraturen. Många av dessa 

uppfattningar kan återigen härledas till den negativa attityd gentemot bokläsning som många av 

respondenterna upplevde från elevernas håll: ”Eleverna är inte så pepp på litteratur 

undervisningen, så därför blir det inte en huvudgrej” (Respondent 1). Eller att implementeringen av

skönlitteratur i undervisningen kunde försvåras utifrån anpassningen till elevfaktorer och att det 

därför inte alltid blir det ”absolut viktigaste” eftersom ”man måste ju anpassa undervisningen till 

eleverna och det finns många elever som inte alltid... uppskattar litteraturen” (Respondent 8). 

Skönlitteraturen ställer alltså i många fall höga krav på lärarna som ska utforma uppgifter som 

samtliga elever kan ta till sig oberonede av elevernas individuella förutsättningar. Detta kompliceras

ytterligare av den variation som lärarna upplever i både elevernas läsförståelse så väl som i 

elevernas attityd.

Respondenterna framhåller också många olika fördelar gällande skönlitteraturen. Dessa inkluderar 

hur eleverna får ”ett rikare språk” och kan ”lära sig empati” (Respondent 1), ”eleverna lär sig 

sätta sig in i andras tänk” (Respondent 2), ”roligt sätt att lära sig engelska” (Respondent 3),  

”stimulerar elevernas fantasi och ger dem ett brett ordförråd” (Respondent 5), ”man får en helt 

annan förståelse för i vilken kontext man använder språket eftersom det blir en naturlig övergång. 

Man kan få kunskap om andra kulturer” (Respondent 8). Många av lärarna är alltså överens om att  
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skönlitteratur och läsning ger eleverna inte bara ett större ordförråd utan även en bättre 

språkhantering samt förbättrar deras förståelse för andra kulturer.

Lärarna som deltog i studien påpekar dock även en del negativa aspekter med skönlitteratur i 

undervisningen: ”lässvaga elever – som inte förstår upplevelsen, hämmas i sin språkinlärning” 

(Respondent 1), ”det kräver mycket tid” (Respondent 2), ”om de(eleverna) inte gillar läsning, då 

blir det istället tråkigt o jobbigt” (Respondent 3), ”[...] många elever inte tycker att det är särskilt 

roligt” (Respondent 4), ”mer när eleverna ibland inte vill eller kan fokusera på läsningen” 

(Respondent 5), ”kan vara väldigt tidskrävande att ta med under lektionstid, och många ställer sig 

ovilliga att göra det hemma, därför blir det ibland svårt att hinna med”(Respondent 6), 

”nackdelarna skulle väl kanske främst ha att göra med elever som har svårt för läsning” 

(Respondent 7). Det som framgår tydligt är att de negativa aspekterna som lärarna upplever med 

skönlitteraturen kretsar kring elevernas negativa attityd mot läsning, elever som har problem med 

läsning och hur tidskrävande läsningsprocessen kan vara.

Hur går lärarna till väga för att motivera eleverna till läsning?

Vissa av respondenterna försöker personligen visa upp med engagemang vilka möjligheter eleverna 

erbjuds att ta till sig genom läsning. Andra sätter mycket tilltro till att det fria valet utefter elevernas 

egna intressen är en stor faktor. En annan faktor som förts på tal är att elevernas medvetenhet om att

de kommer bli bedömda borde vara en stor motivationsfaktor i sig.

Lärarna har som sagt en del olika tillvägagångssätt för att motivera sina elever. Vissa framhåller hur 

svårt det kan vara att motivera eleverna till läsning: ”16-17 åringar vet vad de vill och inte vill” 

(Respondent 2). Även här har jag observerat en del trender hos respondenterna. Bland annat 

försöker de få eleverna att förstå hur roligt läsning kan vara genom att: ”skapa atmosfär och 

stämning – tända levande ljus” (Respondent 1), ”så försöker jag ge uttryck för hur roligt det[att 

läsa] är och att man kan lära sig mycket, en upplevelse, men många elever gör det i slutändan för 

att få godkänt” (Respondent 3), ”genom att försöka göra litteraturuppgifterna lite varierade, och 

relevanta framför allt” (Respondent 4). En viktig aspekt av läsningen som lärarna försöker 

framhålla är att eleverna inte läser för lärarnas skull, utan för sin egen:
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”jag visar med engagemang vad de har möjlighet att ta till sig, försöker ge dem så mycket 

frihet i utförandet av uppgifterna som möjligt och ja, man vill ju få dem att förstå att de inte 

ska läsa böcker för min skull som lärare, utan snarare för sin egen skull” (Respondent 5).

En annan trend i lärarnas motivationsarbete är att försöka ge eleverna så mycket frihet i valet av bok

som möjligt, för att på så sätt göra läsningen intressant för eleverna: ”välja böcker som de tycker är

roliga, inte som imponerar deras lärare” (Respondent 1), ”Låta eleverna välja material i så stor 

omfattning som möjligt”. (Respondent 4). Det kan vara positivt enligt vissa av lärarna att låta 

eleverna välja böcker själva av den enkla anledningen att de blir mindre negativt inställda när de 

känner att de kan vara med och påverka:

”genom att låta eleverna välja böcker, men också genom att låta eleverna välja vilken typ av

uppgift vi ska göra av litteraturen. Egna förslag och idéer brukar tas emot mer positivt än 

om de känner sig tvingade har jag lagt märke till”(Respondent 7). 

Med andra ord så använder sig lärarna sig främst av två olika metoder för att motivera sina elever 

till läsning. Den första strategin är att skapa läsningsvänlig atmosfär i klassrummet, både bildligt 

med hjälp av levande ljus men också socialt genom att visa sitt engagemang. Den andra strategin är 

att ge eleverna så mycket frihet som möjligt. 

Två av respondenterna har dock avvikit en aning från dessa trender i sitt motivationsarbete. 

Respondent 6 menar att eleverna motiveras genom att ”dem är medvetna om att alla delar i kursen 

räknas in i deras betyg”. Respondent 8 påpekar att man kan motivera elever till läsning genom ”att

ta bort kraven i läsningen, försöka göra det till något eget, nått roligt de kan göra själva, och sedan

finnas där som ett stöd med feedback och sånt”. Medan det resonemang som Respondent 6 för talar 

direkt emot den frihet som många respondenter försöker ge eleverna så går Respondent 8 i en helt 

motsatt riktning och tar friheten till sin yttersta gräns, där man inte ställer några krav alls på 

elevernas läsningsprocess.
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Diskussion och slutsatser

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som jag dragit av resultaten och analysen. Slutsatserna 

kommer sedan att diskuteras, utvärderas och sättas i ett större sammanhang. 

Hur har lärarna upplevt de senaste decenniernas nedgång 

i elevernas läsförståelse och vad tror de ligger bakom den? 

Lärarna i studien har inte upplevt någon trendmässig nedgång i läsförståelse hos sina elever. Detta 

är intressant eftersom en stor majoritet av dem ändå har arbetat som språklärare mellan 10 och 15 

år. Dock konstaterar vissa att elevernas läsförståelse varit dålig under en längre tid. Något intressant

som framkommit under studiens gång är att eleverna har blivit mer negativt inställda till läsning, 

eller mer specifikt, bokläsning. Tse (1996) talar bland annat om hur eleverna ofta förutsätter att även

läsning i skolan sker på liknande villkor som andra uppgifter, till exempel vokabulärträning, vars 

karaktär de associerar med negativa känslor. Detta leder till att eleverna läser allt mindre och får 

därför allt mindre lästräning. Eftersom läsning motiverar till mer läsning (Strong (1996),Yang 

(2001), Ernst-Slavit et al. (2002), Boyd (2004) samt Cho et al. (2005)) vilket eleverna då går miste 

om, borde denna förminskning av läsande leda till ytterligare förminskat intresse för läsning. 

Osborne (2006) beskriver hur vi, genom den hermeneutiska spiralen, tolkar in saker på nya sätt, 

beroende på våra tidigare erfarenheter. Det förminskade intresset för läsning reproduceras därför 

sedan bland ungdomarna och förs vidare som en del av deras kultur. Reiss och Sellin (2003) nämner

hur vår motivation styrs av vår uppväxt. Så de värderingarna som reproduceras i ungdomskulturen 

kan då bidra till ett socialt klimat i klassrummen som är negativt gentemot bokläsning. Min slutsats 

är att eleverna har blivit mer negativt inställda till skönlitteratur och att denna inställning på sikt är 

en bidragande anledning till, alternativt resultat av, den trendmässiga nedgång i elevers läsförståelse

som observerats i Skolverket (2007; 2010).

Anledningen till varför lärarna inte säger sig ha märkt av den trendmässiga nedgången i 

läsförståelse kan eventuellt förklaras med att det är svårt för lärarna att kunna observera 

helhetsmönster över stora tidsspann. Detta eftersom de hela tiden måste anpassa sig efter elevernas 

individuella faktorer i sin undervisning för att kunna nå ut till eleverna oavsett vilka förutsättningar 

de bär med sig. Vilket de självklart ska göra. Men detta kan potentiellt ha påverkat hur de bemöter 

28



nya elever. Om lärarna år efter år mött nya elevkullar med den trendmässiga nedgång i läsförståelse,

som Skolverket (2007; 2010) har observerat, kan de kanske gradvis ha sänkt nivån på 

lektionsinnehållet även på en generell nivå för att anpassa sig till elevernas förutsättningar. Om 

detta skett gradvis under väldigt lång tid är det inte konstigt att mönstren i så fall inte har 

uppmärksammats av lärarna.

En annan intressant upptäckt som gjorts är att lärarna verkar styras in i ett mönster i sin 

litteraturanvändning. När lärarna använder skönlitteratur i undervisningen sker det på likartade sätt 

med vissa undantag. Detta kan vara relaterat till att när lärarna försöker vara kreativa och prova nya 

sätt att använda skönlitteraturen så har resultaten inte motsvarat arbetsbördan. De respondenter som 

pratar om att försöka vara kreativa tillade att de ofta bemöts negativt av eleverna. Eventuellt kanske 

de beprövade arbetssätten som lärarna nu använder sig av har just den karaktär som Tse (1996) 

konstaterar att elever upplever som negativa. Ifall uppgifterna inte uppmuntrar elevernas läsande är 

detta en potentiell faktor bakom varför eleverna ofta uppvisar negativ attityd gentemot 

bokläsningen.

Vad anser lärarna om skönlitteratur och hur använder de sig 

av den i engelskundervisningen?

Efter att ha genomfört intervjuerna kunde jag konstatera att samtliga lärare som deltagit i studien 

håller med om att skönlitteraturen är ett någorlunda viktigt inslag i undervisningen. Men också att 

det finns många för- respektive nackdelar med skönlitteraturen. Till de negativa aspekterna bör 

räknas att i många fall ställer skönlitteraturen höga krav på lärarna som ska utforma uppgifter som 

samtliga elever kan ta till sig oberoende av elevernas individuella förutsättningar. Detta samtidigt 

som innehållet i boken helst ska passa samtliga elevers smak, och allra helst ska eleverna kunna 

välja bok helt själva. Ytterliggare en försvårande faktor i arbetet med skönlitteratur har att göra med

den upplevda  negativa attityden som eleverna verkar ha mot läsning. Dessutom måste man beakta 

det faktum att elever med lässvårigheter kan hamna efter samt att läsningen är en väldigt 

tidskrävande process. 

Samtidigt upplever lärarna att skönlitteratur och läsning ger eleverna inte bara ett större ordförråd 

utan även en bättre språkhantering samt förståelse för andra kulturer. Att eleverna får ett bättre språk

av läsning stödjer även Elley (1991), Tse (1996) och Gorsuch och Taguchi (2010). Utvecklingen av 

kulturell förståelse som vissa respondenter pratar om återfinns även detta i de resonemang som förs 

29



av Strong (1996). Dessutom påpekar Cho et al. (2005) hur avsaknaden på kontextuell förståelse kan

ge som konsekvens att eleverna upplever läsningen ur en negativ synvinkel vilket då kan leda till 

ren motvilja gentemot läsning. Vilket då kan förklara delar av de negativa attityder som 

respondenterna upplever.

Lärarna som deltagit i studien har tre huvudsakliga trender bakom sitt urval av skönlitteratur som de

arbetar med; tema, språklig nivå och fritt val. Vad som ligger bakom vilken av dessa trender lärarna 

tenderar att ställa sig bakom kan relateras till var de valt att lägga sin fokus. Men som synliggörs i 

figur 2 så skiljer lärarnas positioner sig inte så mycket från varandra utan samtliga är ganska 

centrerade runt skärningspunkten. Eftersom Paran (2008) också beskriver hur lärare mest troligtvis 

rör sig fram och tillbaka över grafen beroende på situation, så kan det nog också konstateras att 

lärarnas fokus inte är helt fastställd, utan snarare dynamisk. Detta är inte så konstigt med tanke på 

alla de olika övervägningar som måste beaktas när lärarna utformar en skönlitterär uppgift. Det vill 

säga om man inte gör som Respondent 8 valt att gå till väga och helt tar bort kraven för att göra 

läsningen till en så fri och vag uppgift som möjligt. Men då uppstår frågan hur elevernas arbete i 

slutändan kommer kunna bedömas.

I slutändan så arbetar lärarna med skönlitteraturen i undervisningen på ganska lika villkor, de har ett

dynamiskt förhållningssätt och de anpassar innehållet efter elevfaktorer. Eventuellt har vissa trender

vuxit fram över tid kring vilka arbetssätt som fungerar bäst och ger mest utdelning för minst 

ansträngning. Inte för att bokanalyser skulle vara något negativt, Yang (2001) beskriver hur just 

uppföljning på elevernas läsande motiverar dem till mer läsning. Men jag som blivande lärare 

lämnas ändå med funderingar kring hur man på bästa sätt kan uppmuntra eleverna till läsning 

ytterligare genom att använda kreativitet, i enlighet med vad till exempel Amer (2012) diskuterar.

Hur går lärarna till väga för att motivera eleverna till läsning?

Vissa trender kan observeras även här hos respondenterna. Främst använder de sig av två olika 

strategier för att motivera sina elever till läsning. Den första strategin är att skapa läsarvänlig 

atmosfär i klassrummet, både bildligt med hjälp av levande ljus men också socialt genom att visa 

sitt engagemang. Den andra strategin är att ge eleverna så mycket frihet som möjligt.

Att skapa en läsarvänlig atmosfär i klassrummet, vilket vissa av respondenterna givit som förslag, 
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kan vara en bra utgångspunkt för att motivera eleverna. Maslow och Frager (1987) konstaterar att 

för att en individ skall vara motiverad att göra något måste därför hela individen vara motiverad och

inte bara en del. Hela individens beteende och tankemönster ändras beroende på vilket behov som 

individen som helhet har som mest aktuellt. Enligt Maslow och Frager (1987) skapas ny motivation 

utifrån tillfredställelse av andra, mer basala behov som till exempel trygghet. Dessa tankemönster 

kan eventuellt återspeglas i den negativa attityd gentemot läsning som lärarna upplevt från många 

elever. Detta yttrar sig i så fall genom att eleverna känner sig otrygga i klassrumssammanhang. Om 

detta, mer basala, behov inte bemöts skapas därför ingen motivation till aktiviteter så som läsning. 

Vilket kan härledas till det resonemang som Guilloteaux och Dornyei (2008) för kring hur lärarens 

beteende är en väldigt viktig faktor för hur motiverade eleverna är. Det krävs alltså att eleverna 

bland annat kan känna sig trygga och uppskattade i klassrummet för att de ska motiveras till mer 

komplexa mänskliga behov som att förverkliga sig själva, vilket enligt Maslow och Frager (1987) 

kan ske till exempel genom just litteratur. 

Reiss och Sellin (2003) beskriver också hur behov uppstår automatiskt men att hur vi väljer att 

uppfylla dem bestäms utifrån vår uppfostran, kultur och erfarenheter. Dessa faktorer återspeglas i 

det sociala klimatet i klassrummet, vilket gör att det aktiva engagemang som många respondenter 

påpekade kan ha positiv effekt för att motivera dessa elever. Vilket återigen pekar på den tydliga 

korrelationen mellan lärarens motiveringsarbete och elevernas motivation som observerades i 

Guilloteaux och Dornyei (2008). För att eleverna ska bli motiverade till läsning måste först deras 

basala behov bemötas. Det en lärare kan göra för att motivera eleverna till läsning, utöver det som 

respondenterna pekade på, är bland annat att jobba aktivt för att stärka sammanhållningen  i 

klasserna och upprätthålla en avslappnad och trygg atmosfär i klassrummet. Vilket också många av 

respondenterna påpekade.

Ernst-Slavit et al. (2002) för ett intressant resonemang gällande motivation i det att om man som 

lärare lyckas få elever att uppskatta litteratur blir man motiverad som lärare. Om man beaktar detta 

samtidigt som de resonemang förda av Guilloteaux och Dornyei (2008) om hur lärare som 

motiverar sina elever får bättre elever, kan man se att påverkan inte bara sker från ett håll. Lärarna 

påverkar eleverna som då i sin tur påverkar lärarna och så vidare. Ett resonemang som vidare tar 

fäste i både den hermeneutiska spiralen (Osborne (2006)) men också i Englunds (1997) teori om 

kulturreproduktionen i undervisningen.

Avslutningsvis är en viktig aspekt av lärarnas arbete för att motivera eleverna att de hela tiden 
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försöker, trots att de i många fall inte verkar ha någon konkret plan för hur de kan göra det på bästa 

sätt. Cho et al. (2005) beskriver hur läsning, som ett delmoment i undervisningen, inte bara 

förbättrar elevernas prestation och läsförmåga, utan att de även blir mer intresserade och därför 

motiverade till fortsatt läsning. Vilket även stöds av de resonemang som förs av Strong (1996), 

Yang (2001), Ernst-Slavit et al. (2002), Boyd (2004) samt Cho et al. (2005). Därför kan en strategi 

för lärare att motivera eleverna vara att få igång deras läsning. Bara genom att fortsatta använda 

skönlitteratur i undervisningen kommer man på sikt att kunna öka både elevernas läsförståelse och 

deras motivation till mer läsning. Men i slutändan är det upp till var och en som lärare hur man 

väljer att applicera sitt motivationsarbete i klassrummet. För det borde rimligtvis vara den som 

tillbringar stora delar av sin arbetstid tillsammans med eleverna som är mest lämpad till att avgöra 

vad de är i störst behov av i förhållande till sina individuella behov och förutsättningar.

Metoddiskussion

Den här studien här byggt på en en serie kvalitativa semistrukturerade intervjuer. För att kunna säga

sig bibehålla validitet i en studie är det viktigt enligt Kvale (1997) att man har en kritisk syn på sitt 

eget arbete, vilket är något som har beaktats under processens gång. Den externa validiteten, eller 

resultatens generaliserbarhet, blir ofta enligt Bryman (2008) väldigt låg när det rör sig om studier 

med små urval. Men generaliserbarhet är heller inte det man fokuserar på i kvalitativa studier som 

den här. En studie med kvalitativ metod intresserar sig, enligt Alvehus (2013), snarare för 

innebörder och mening, istället för kvantifierbar fakta eller statiska samband. Syftet i denna studie 

handlar ju som sagt om att belysa personliga erfarenheter och upplevelser hos några lärare. Den 

interna validiteten, som enligt Bryman (2008) har att göra med hur relevant resultatet är i 

förhållande till det som efterfrågas i syftet, vilket jag skulle hävda att det gör. Det innebär i så fall 

att resultatet i sig blir relevant och giltigt för det aktuella området.

Angående reliabiliteten för studien, alltså dess tillförlitlighet kan även den ses ur olika perspektiv. 

När det främsta empiriska materialet bygger på semistrukturerade intervjuer, vilka alltså gett rum 

för olika följdfrågor och kommentarer kan det innebära att intervjuerna inte nödvändigtvis följer 

samma villkor eller för att intervjuerna ha genomförts under likadana villkor. Detta kan yttra sig 

genom till exempel att frågorna under intervjun potentiellt sett kan ha ställts på olika sätt eller 

tolkats på olika sätt beroende på hur respektive intervju gått till och under vilka omständigheter 

respondenterna befann sig. Men samtidigt finns det många faktorer som höjer studiens reliabilitet. 

Bland annat har jag använt mig av en intervjuguide (bilaga 1), vilket skapat högre förutsättning för 
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att intervjuerna har genomförts under likadana villkor. Dessutom är det jag själv som genomfört 

intervjuerna, insamlingen av empirin har inte lämnats över till någon utomstående part och därför 

har jag haft full kontroll över genomförandet av intervjuerna. Allt för att skapa så bra förutsättningar

som möjligt för att bibehålla autenticiteten i detta arbete.

Slutsatser utifrån syftet.

Syftet med denna uppsats har varit att få mer kunskap om användningen av skönlitteratur i

engelskundervisningen samt att få mer förståelse för några gymnasielärares uppfattningar

om skönlitteratur och dess betydelse för undervisningen. Lärarna som deltagit i studien har alla 

hållit med om att skönlitteraturen är ett viktigt inslag. De arbetar med skönlitteraturen utifrån ett 

dynamiskt förhållningssätt där nya situationer hela tiden kräver nya strategier och att man 

anpassning av uppgifter. Ändå antyder resultatet i den här studien på att lärarna styrs in på vissa 

mönster i litteraturanvändningen. Detta kan vara relaterat till att den arbetsbörda det innebär att 

ständigt uppfinna nya kreativa arbetssätt inte ger motsvarande resultat, utan att de istället ofta 

bemöts med kritik från eleverna.

Även om lärarna inte har observerat någon trendmässig nedgång i läsförståelse hos sina elever, har 

de ändå upplevt en negativ utveckling i elevernas attityd gentemot skönlitteraturen. För att motivera

eleverna till läsning har lärarna främst använt sig av två strategier. Dels har de försökt att ge 

eleverna så stor frihet som möjligt i valet av skönlitteratur och inflytande i uppgiftsprocessen, 

dessutom har de försökt skapa och upprätthålla en avslappnad och trygg atmosfär i klassrummet för 

att främja läsningen.
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Förslag på framtida forskning

Förslagsvis skulle man kunna ta reda på vad som ligger bakom den negativa attityd som många 

lärare i den här studien upplever att elever har gentemot skönlitteratur och bokläsning. Man skulle 

också kunna titta närmare på vad eleverna själva tänker kring skönlitteratur i undervisningen, 

eftersom denna studie som sagt fokuserat på lärarnas upplevelser. 

Vidare kan det vara intressant att belysa vad lärare i tidigare skolår tänker kring skönlitteraturen, då 

det är utifrån dessa som eleverna skapar sina uppfattningar och erfarenheter kring skönlitteraturen i 

undervisningen som de sedan tar med sig till gymnasienivå, vilket den här studien behandlat.

För att belysa en mer kulturell aspekt bakom skönlitteraturanvändningen i undervisningen skulle 

man även kunna genomföra jämförande studier med andra länder. Alternativt jämförande studier 

över tid för att se hur attityder och åsikter om skönlitteraturen i skolan har varierat. Man skulle 

också kunna kolla närmare på och jämföra olika delar av Sverige för att se ifall det finns tydliga 

lokala variationer i läsförståelse eller attityder kring bokläsning. 

En annan sak man skulle kunna undersöka är ifall det finns några etablerade strategier för att 

uppmuntra elever till mer läsning som fungerar bättre än andra. Jag tror att om det skulle visa sig att

om så är fallet så finns det även ett väldigt stort intresse bland lärare att ta till sig av dem.
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Bilagor

Bilaga 1. Intervjufrågor

 Är skönlitteratur enligt dig ett viktigt inslag i undervisningen?

 Vilka fördelar och nackdelar upplever du med skönlitteratur i undervisningen?

 På vilka sätt använder du dig av skönlitteratur i undervisningen?

 Vad ligger bakom urvalet för skönlitteraturen?

 Vad upplever du att eleverna anser om skönlitteratur i allmänhet och i

undervisningssyfte?

 Hur motiverar du elever till läsning?

 Har du märkt av någon skillnad i elevernas läsförståelse under din tid som lärare?
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