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Abstract 
This study intends to discuss what might motivate Swedish upper secondary students to 
read literature in English. The study was performed through interviews with both teach-
ers and students, as well as questionnaire studies with both students and teachers. The 
students give different interpretations of what the definition of motivation is, ranging 
from definitions of extrinsic motivation to signs of their definitions leaning toward in-
trinsic motivation. The conclusion is that although the English language itself is not a 
barrier for students’ reading motivation, the majority of them are not motivated to read. 
They wish to speak more in the classroom, although the teachers report that a lot of the 
exercises used in connection to the reading assignments consist of the students talking 
to each other about the texts. 
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1 Inledning 
Det är en sak att ge sina gymnasieelever i uppgift att läsa skönlitteratur på svenska, och 
det kan vara en nog så stor utmaning. Att då få sina elever att läsa skönlitteratur på eng-
elska med behållning, blir en ännu större uppgift. Det handlar inte enbart om att få klas-
sen att ta sig igenom en bok, utan det finns många andra saker som jag som lärare vill 
att ungdomarna ska få ut av läsningen. Till exempel vill jag att de ska kunna koppla 
texten till egna upplevelser och erfarenheter, jag vill att de ska uppleva den som rele-
vant, och jag vill allra helst att de ska tycka att det är kul att läsa. Ofta har man som lä-
rare tusentals idéer (okej, kanske inte tusentals men tio i alla fall) kring hur läsningen 
kan bli intressant och givande för eleverna, men det innebär inte nödvändigtvis att allt 
mitt engagemang når fram till dem. Det kan finnas lika många anledningar till att ele-
verna inte känner sig motiverade som jag har möjliga och omöjliga strategier för att nå 
fram till dem och tända den där lilla gnistan. Motivation verkar dock vara en viktig 
kärna i den här frågan, speciellt inre motivation. Att stimulera eleverna att vilja läsa för 
deras egen skull, inte för mig eller betygen, leder till att de förstår texter bättre (Guthrie 
et al., 2006, s. 242).  
 
Den huvudsakliga forskningen som utförts kring motivation för läsning fokuserar på 
yngre barn eller barn i de tidigare tonåren. Det finns därför ett glapp i forskningen vad 
gäller motivationens inverkan på lärandet, då motivation för läsning inte kan sägas 
tappa sin betydelse i de senare tonåren. Det är under dessa år svenska ungdomar läser 
sin gymnasieutbildning, och det är därför detta glapp bör täckas. Olika typer av motivat-
ion är det som driver oss till att göra saker, och det är därför viktigt att vi uppmärksam-
mar dess funktion även i utbildningen av äldre ungdomar.  

Dessutom är det ju tyvärr så att mina föreställningar om vad som motiverar eleverna 
kanske inte alls stämmer överens med elevernas upplevelser. Hur hanterar jag det, och 
hur långt är det möjligt för mig att anpassa min undervisning efter individer? Det som 
inspirerar och tänder en elevs läslust kanske inte har någon effekt överhuvudtaget på 
klasskamraten i stolen bredvid. Förhoppningsvis finns det någon form av överlappning i 
allas olika tankar, så att lärare och elever kan mötas och läsa på engelska. För det är 
ändå där allting landar, i det faktum att skönlitteratur ska läsas i engelskundervisningen. 
I de tre kursplanerna för engelska står att eleverna ska läsa litteratur, men det är en sak 
att ge eleverna i uppgift att läsa och en helt annan sak att se till att de får ut någonting av 
det.  
 
Skönlitteratur har alltid varit en självklar del av mitt liv, både på svenska och engelska. 
Det har dock blivit tydligt för mig att den entusiasmen inte är något som alla delar med 
mig, särskilt när litteraturen är på engelska och inte modersmålet. Hur kan jag veta hur 
jag ska motivera eleverna, om jag inte frågar dem vad som påverkar deras motivation 
och intresse för litteratur?  
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Mitt syfte med detta arbete är därför att undersöka hur elever och lärare upplever littera-
turläsning på engelska inom skolans ram. 
 
För att kunna besvara mitt syfte har jag arbetat fram följande frågeställningar som ut-
gjort grunden till uppsatsen:  

- Vad har svenska gymnasieelever för inställningar till läsande av skönlitteratur på 
engelska? 

- Vilka metoder använder lärare för att motivera elever till läsning av skönlittera-
tur på engelska?  

- På vilka grunder tycker elever respektive lärare att litteratururvalet ska ske, och 
finns det skillnader?  

Uppsatsen är uppbyggt på ett sådant sätt att kapitel ett består av inledning och syfte med 
frågeställningar. I kapitel två presenteras den forskning som ligger till grund för de slut-
satser som dras utifrån den undersökning jag genomfört. Här ingår forskning som rör 
motivationens påverkan på lärande, med bland annat två studier som genomförts på dels 
förstaspråkstalare i 8- till 9-årsåldern, dels forskning på 11- till 14-åringar. Där ingår 
också en sammanställning av faktorer som påverkar motivation för läsning positivt, en 
sammanställning av resultatet av ett EU-projekt som syftade till att främja elevers läs-
förståelse, och ett kort avsnitt ur en artikel som förklarar hur man som lärare ska tänka 
om man ger elever i uppgift att läsa på engelska som främmandespråk, och man dessu-
tom vill att eleverna ska ha behållning av det. Jag har valt att utgå från det sociokultu-
rella perspektivet på lärande, och detta presenteras sist i kapitel två.  
 
Kapitel tre är metodkapitlet. Här beskrivs hur undersökningen utförts och materialet 
samlats in, samt vilka ställningstaganden jag gjort i samband med genomförandet av 
detta arbete. Efter kapitel tre följer resultat och analyskapitlet, där jag sammanställer 
och presenterar den undersökning jag genomfört. Detta kapitel är disponerat efter de 
olika typer av materialinsamling som genomförts. Tyngst går först, sedan följer det 
kvantitativa. Därför ligger elevintervjuerna först i detta kapitel, efter detta elevenkäterna 
som presenteras i diagramform med förklarande och analyserande texter. Sedan följer 
lärarintervjuerna, och lärarenkäterna avslutar kapitlet. Även dessa presenteras i dia-
gramformat, bortsett från de kvalitativa svaren som presenteras i löptext.  
 
Det femte kapitlet är diskussionskapitlet. Här för jag in forskningen som presenterats i 
kapitel två och diskuterar vad jag faktiskt kommit fram till, utifrån mina frågeställning-
ar. Dessutom ger jag förslag på hur forskningen på området kan föras vidare.  
 
Längst bak i arbetet ligger fyra bilagor, där grundfrågorna som använts till intervjuerna 
med elever och lärare presenteras, samt de frågor som ställts i elev- och lärarenkäterna. 
De ligger i samma ordning som de presenteras i under resultatkapitlet.  
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2 Forskningsbakgrund och teori 
I detta kapitel introduceras den forskning som finns kring motivationens påverkan på 
lärandet, samt den teori som ligger till grund för de analyser och slutsatser som dras av 
undersökningen.  

2.1 Nyckelbegrepp 
Det är skillnad på inre och yttre motivation, och de fungerar i många fall som motsatser. 
För att denna undersökning ska kunna genomföras behövs en separation av dessa två 
begrepp, och de definieras av Guthrie och Wigfield (2000) enligt följande:  
 
Inre motivation – Det inre drivet att göra någonting, för sin egen skull. Guthrie och 
Wigfield definierar inre motivation för läsning som individens njutning av att utföra 
läsaktiviteter för sin egen skull, vilket bottnar i nyfikenhet, förtjusning, intresse och 
glädje över att utföra aktiviteten, samt en vilja att bli utmanad (2000, s. 407). 
 
Yttre motivation – Att göra någonting för någon eller någonting, för att få en belöning 
av något slag. Guthrie och Wigfields definition av yttre motivation för läsning är viljan 
att läsa för att få erkännande utifrån, belöningar eller incitament. Yttre motivation är 
ofta relaterat till ytläsning och viljan att avsluta en uppgift snarare än att förstå eller 
glädjas av en text eller uppgift (2000, s. 407). 

2.2 Stimulerande uppgifter och motivation 
Det har utförts en del forskning på hur uppgifter påverkar elevers läsförståelse. Guthrie, 
Wigfield, Humenick, Perencevich, Taboada och Barbosa (2006) utförde en undersök-
ning på förstaspråkstalare med syftet att se hur stimulerande uppgifter påverkade ele-
vernas motivation för läsning och deras läsförståelse. De definierar en stimulerande 
uppgift som en aktivitet som är kopplad till litteraturen och som ökar elevernas intresse 
för den (2006, s. 234). Det kan till exempel handla om praktiska aktiviteter i anslutning 
till läsningen. Uppgifterna de använde sig av för att öka antalet stimulerande uppgifter 
kunde till exempel vara dissektion av ugglespillning (2006, s. 235), vilket gick att rela-
tera direkt till litteraturen om ugglor som de läste just då. Litteraturen bestod av både 
faktatexter, en roman och också legender om ugglor från den inhemska amerikanska 
kulturen (ibid.). 

Undersökningen genomfördes i fyra amerikanska klasser under tredje årskursen, det vill 
säga när barnen var 8-9 år gamla.  Två lärare gav eleverna många av dessa stimulerande 
uppgifter som gick att koppla direkt till texterna de läste, de två resterande lärarna gav 
eleverna ett lägre antal stimulerande uppgifter. Skillnaden mellan de stimulerande upp-
gifterna och de mindre stimulerande uppgifterna bestod av antalet observationer, expe-
riment, teckningar som barnen gjorde, och tolkningar av fynden (2006, s. 235). 
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Resultaten visade att de grupper som fått fler stimulerande uppgifter att relatera till tex-
terna ökade elevernas motivation. Motivationen gjorde att läsförståelsen hos eleverna 
ökade (2006, s. 242). De hävdar därför att en stimulerande uppgift i kombination med 
litteratur som är kopplad till uppgiften, leder till att eleverna blir intresserade av att läsa 
boken, men de påpekar också att detta inte automatiskt innebär att denna effekt sprider 
sig till läsning generellt (2006, s. 243). Att arbeta på detta sätt kan dock påverka den 
inre motivationen på lång sikt, förutsatt att de stimulerande uppgifterna blir ett åter-
kommande inslag i undervisningen, och inte bara en engångsföreteelse (2006, s. 244).  

Guthrie och Wigfield (2000) menar att tydliga kopplingar mellan litteratur och omvärld 
leder till ökad motivation hos eleverna (2000, s. 410): ”Real-world experiences are 
intrinsically motivating. They are designed to, and usually do, evoke keen attention and 
a sense of wonder” (2000, s. 411). Alltså, om elevernas uppgifter kopplas till deras om-
värld, ökar den inre motivationen. Sådana uppgifter är utformade för att väcka deras 
uppmärksamhet och fascination, och gör också oftast det. Jag behöver dock återigen 
påpeka att denna forskning utfördes på yngre barn, därför är kanske inte ”fascination” 
ett ord som ofta uppkommer när gymnasieelevers uppgifter utformas. Däremot är deras 
intresse och uppmärksamhet viktiga faktorer.  

Trots att åldersskillnaden mellan barnen i Guthrie med fleras forskning och eleverna i 
denna undersökning är stor, som mest nio år, så är ett av grundantagandena i denna upp-
sats att motivation fungerar på ungefär samma sätt oavsett ålder. Forskningen är rele-
vant eftersom den ger en grund för diskussion kring vilka uppgifter lärarna i denna 
undersökning använder, samt hur elevernas motivation påverkas av detta. 

Salomi Papadima-Sophocleous undersöker i sin artikel (2009) resultatet av första året av 
ALCUIN-projektet. Projektet som utfördes mellan år 2007 och 2009 gick ut på att höja 
elevers prestation i läsning, både på modersmålet och på engelska som främmande-
språk.  

Projektet genomfördes på så sätt att lärare och elever från fem gymnasieskolor i olika 
europeiska länder (Cypern, Finland, Italien, Litauen och Sverige), prövade fyra olika 
metoder för litteraturläsning och analys. Dessa metoder utfördes på två olika texter, dels 
på engelska och dels översatt till modersmålet. De första två metoderna rörde en novell, 
de två andra rörde en pjäs. Den första aktiviteten var att låta eleverna diskutera litteratu-
ren i grupp och helklass och att reflektera över de andra elevernas kommentarer. Den 
andra aktiviteten gick ut på att analysera de olika dimensionerna i texten samt att analy-
sera olika aspekter av den (2009, s. 124). Den tredje aktiviteten var att låta eleverna 
uppleva litteraturen genom dramatiseringar, och den fjärde genomfördes med loggböck-
er, för att eleverna fritt skulle kunna uttrycka sina tankar under arbetet med den tredje 
aktiviteten (2009, s. 127). 

Papadima-Sophocleous slutsats är för det första att metoderna som användes vid littera-
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turundervisningen var annorlunda jämfört med de aktiviteter som normalt utfördes i 
samband med litteraturläsning. Resultaten visade för det andra att den kombinerade an-
vändningen av de fyra metoder som testades i undersökningen ledde till nya upplevelser 
som också ökade elevernas motivation för litteraturläsning (2009, s. 130).  

Rapporten är viktig för min undersökning för att den visar på att kreativa uppgifter, och 
nyskapande uppgifter, ökar elevernas motivation att läsa. Det är alltså inte bara själva 
litteraturen som är viktig, utan också vad eleverna gör med den. I förlängningen betyder 
det att litteraturläsningen också måste involvera andra arbetssätt än bara läsning och 
skrivning. Forskningen är också intressant för att den är utförd på just gymnasieelever, 
och därför kan man anta att de elever som intervjuats för denna undersökning tänker och 
reagerar på ungefärligen samma sätt. Projektet utfördes och rapporten skrevs innan 
skolreformen, men det bör inte ha påverkat ungdomarnas sätt att tänka och hur de kän-
ner. 

2.3 Läsförståelse och motivation 
Tre tyska forskare utförde också en undersökning av motivationens inverkan på läsför-
ståelse. Retelsdorf, Köller och Möllers mål med studien var att fylla ut det hål som de 
uppfattade fanns i forskningen kring motivationens påverkan på läsförståelsen, då den 
tidigare forskning som utförts främst fokuserat på yngre barn och deras läsutveckling 
(2011). 

Trions forskning utfördes därför på barn mellan elva och fjorton år. Undersökningen tog 
också hänsyn till variabler som kognitiv förmåga, familjebakgrund och demografisk 
karaktäristik (2011, s. 552), för att se om barn från olika sociala grupper påverkades på 
olika sätt. Datainsamlingen skedde över en tidsperiod på nära 11 år, 1508 elever från 60 
skolor deltog, och de undersöktes med intervaller på cirka 18 månader (2011, s. 553). 

Hypotesen de formulerar är att nöjet i att läsa och intresset för läsning höjer läsförståel-
sen. De antar också att tävlingselement har en negativ effekt på läsförståelsen (2011, s. 
552).  

De täcker i sin undersökning både två typer av inre motivation såväl som yttre motivat-
ion. De två aspekter av inre motivation som undersöktes var dels nöjet i att utföra en 
uppgift, dels tanken om att lärande grundas i intresse. Den första delen innebär alltså att 
människor läser för att de finner ett nöje i att göra det, medan den andra delen handlar 
om att människor läser för att de är intresserade av att veta mer om ett ämne, och här är 
nyfikenheten en viktig kärna, menar författarna (2011, s. 551).  

För att undersöka påverkan av yttre motivation använde forskarna sig av tävling som 
mätredskap, det vill säga viljan att kunna läsa bättre än andra. De refererar här till tidi-
gare forskning som visat att yttre motivation har en negativ effekt på läskunskap i jäm-
förelse med tidigare tester och även när det gäller hur mycket eleverna läser. De hänvi-
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sar också till annan forskning som menar att tidiga motgångar i läsning gör att svaga 
läsare bara läser när de måste. De påpekar också att yttre motivation och belöningar 
leder till att eleverna fokuserar på sociala belöningar snarare än texten i sig (2011, s. 
551).   

Slutsatsen de kommer fram till är att hypotesen bekräftas: att finna ett nöje i att läsa och 
att läsa utifrån intresse hade en positiv inverkan på studenternas läsförmåga, medan täv-
ling påverkade läsförmågan negativt. De kommer också fram till att elever som läser för 
att de är nyfikna ökar sin läsförståelse än mer (2011, s. 555). Detta resultat är viktigt för 
att det visar att valet av uppgifter till litteraturen ökar elevernas motivation, vilket i 
slutändan påverkar deras språkförståelse positivt.  

Forskningen som Retelsdorf, Köller och Möller (2011) genomförde är viktig för min 
undersökning dels för att den visar på att nyfikenhet, intresse och läsande för nöjes skull 
har en positiv inverkan på läsförståelsen, vilket också betyder att inre motivation som 
den definieras av Guthrie och Wigfield (2000, s. 407) har en positiv inverkan på läsför-
mågan. Det är alltså av största vikt att eleverna är motiverade till att läsa, om de ska 
kunna lära sig läsa så bra som det är möjligt. Vidare visar undersökningen också att den 
definition av yttre motivation som Gutrie och Wigfield presenterar har ett negativt infly-
tande på inlärningen, då Retelsdorf, Köller och Möller (2011) kom fram till att just täv-
lingsmoment (vilket innefattar belöning och erkännande utifrån) påverkar läsförståelsen 
negativt. Av denna anledning är det så viktigt att försöka ta reda på vad som stimulerar 
elevernas inre motivation, samt vad de gör för uppgifter som stimulerar deras yttre mo-
tivation, då det ytterst påverkar deras prestation i engelskämnet.  

John T. Guthrie och Allan Wigfield fastställer i sin artikel Engagement and Motivation 
in Reading (2000) att det finns ett starkt samband mellan engagerad läsning och läspre-
station. Studenter som läser aktivt ökar också ofta sin textförståelse (2000, s. 404). 
Guthrie och Wigfield refererar till en studie som visade att elever som är engagerade i 
läsning presterar högre än de i samma ålder som är mindre engagerade. De elever som 
var engagerade presterade dessutom bättre i sin läsförståelse än elever som var fyra år 
äldre men var mindre engagerade (2000, s. 404). De menar alltså att en läsare som är 
mindre motiverad lägger mindre tid på läsning och anstränger sig mindre för att förstå 
(2000, s. 406).  

De påpekar att det är viktigt att skilja mellan motivation och intresse, då intresse främst 
rör sig om specifika ämnen såsom rymden eller andra världskriget, medan motivation 
kan röra sig över genre- och ämnesgränser, vilket leder till att en motiverad läsare kan ta 
till sig texter på flera olika områden istället för att bara läsa utifrån intresse rörande en 
företeelse, objekt eller andra saker (2000, s. 405).  

Guthrie och Wigfield skriver om yttre motivation och att strävan efter en belöning (de-
ras exempel är pizza och uppmärksamhet från skolan för att eleven läst) visserligen ökar 
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motivationen men att denna motivation oftast försvinner när eleven fått belöningen. Så 
småningom kan det leda till att eleverna bara läser när det finns en belöning i sikte, och 
enbart med målet att få den belöningen, och på så sätt kan motivationen skada sig själv 
(2000, s. 408).  

Guthrie och Wigfield refererar till forskning kring utvecklingen av motivation hos ele-
ver som visat att bland annat elevernas inre motivation minskar under grundskoleåren, 
medan deras yttre motivation ökar, tillsammans med deras fokus på prestationsbaserade 
mål. De påpekar dock att det finns skillnader på individnivå, där vissa får en ökning av 
både inre och yttre motivation, medan andra tappar båda typerna av motivation. Guthrie 
och Wigfield presenterar två förklaringar till varför denna växling av motivationstyper 
sker: självmedvetenhet och lärsituationer. När elever blir äldre och bättre på att förstå 
feedback, kan de inse att de inte är lika duktiga på att läsa som de trott, vilket drabbar 
motivationen negativt (2000, s. 408). När det kommer till lärsituationer kan övningar 
och handlingar som stimulerar till konkurrens elever emellan leda till att elever förlorar 
den inre motivationen, att de får en sämre självuppfattning vad gäller kompetens, och att 
de når en lägre måluppfyllnad (2000, s. 409).  

Day och Bamford (2002) skriver i sin artikel om extensiv läsning att för att elever ska 
känna sig motiverade att läsa på ett främmandespråk så måste texten ligga på en språk-
lig nivå där eleven känner att hen kan lita på sin förmåga, men utan att texten är så lätt 
att den blir ointressant. Därför menar de också att bredden på urvalet av texterna måste 
vara så stort som möjligt – för att så många som möjligt ska känna sig intresserade. De 
hävdar också att elever som vill lära sig läsa på ett annat språk och skaffa sig läsvana på 
detta språk bör läsa minst en bok i veckan. Detta motiverar de bland annat med att 
böcker för absoluta nybörjare ofta är väldigt korta. (Day & Bamford, 2002, s. 138).  

Utöver detta menar Day och Bamford också att läsningen för elever som lär sig ett 
främmandespråk inte bör vara fokuserad på att uppnå perfektion och fullständig förstå-
else. Fokus ska ligga på läsupplevelsen och inte prestationen (2002, s. 138). De hävdar 
också att läsningen bör ske under tystnad (alltså inte genom högläsning) och i elevens 
egen takt. De föreslår att en viss del av tiden under en lektion bör läggas på tyst läsning, 
för att skapa en fokuserad miljö där eleverna kan uppleva litteraturen (2002, s. 139). 

2.4 Sju faktorer för att höja motivationen för litteraturläsning 
John T. Guthrie med flera presenterar i artikeln Influences of Stimulating Tasks on Rea-
ding Motivation and Comprehension (2006) sju viktiga faktorer för att motivationen för 
läsning ska öka. Detta gör de genom att sammanställa 22 olika undersökningar, och de 
punkterna återges här i sammanfattad och översatt form enligt följande:  
 

1. Att använda sig av mål som berör innehåll snarare än mål som relaterar till betyg 
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ökar motivationen. Intresse gör att eleverna fokuserar på att bygga mening och 
kunskap, istället för att fokusera på belöningar (2006, 233). Detta innebär upp-
gifter och arbetssätt där eleverna och deras läsupplevelser är i fokus i första 
hand, och inte uppgifter som bara ska genomföras för att uppnå kursmål. 

2. Att ge elever möjlighet att välja ökar motivationen för läsning. Det kan handla 
om att välja litteraturen, välja övningarna som hör till litteraturen och att välja 
kamrater att samarbeta med (ibid.).  

3. Hur texten är uppbyggd kan öka motivationen. Till exempel är det positivt om 
texten är intressant, relevant och attraktiv för eleverna (Guthrie et al., 2006, s. 
233). Detta relaterar tillbaka till den första punkten. Återigen betonas att intresse 
för texterna är viktigt för att eleverna ska känna sig motiverade att läsa dem.  

4. Sociala mål och lärande tillsammans med andra påverkar elevers motivation po-
sitivt (ibid.). Detta stämmer väl överens med den sociokulturella teorin, som är 
uppbyggd kring tanken att människan är social och lär sig bäst i samspel med 
andra människor (Säljö, 2010). 

5. Att läraren är involverad i lärandet motiverar eleverna, men detta kräver också 
att eleverna upplever att läraren förstår dem och bryr sig om deras framsteg 
(Guthrie et al., 2006, s. 233). Det finns förhoppningsvis inte så många lärare 
som inte bryr sig om hur det går för de elever de undervisar, men det måste 
också verbaliseras. Om eleverna tror att läraren inte bryr sig om hur det går för 
dem, så är det kanske inte så konstigt att motivationen tryter. 

6. Guthrie et al. fastslår också att yttre motivation som till exempel belöningar är 
ett kontroversiellt ämne, och både kan hjälpa och stjälpa läsförståelsen. De me-
nar dock att yttre motivation i längden påverkar den inre motivationen negativt 
(ibid.). Det påverkar prestationen positivt på kort sikt, men bara tills belöningen 
uppnåtts. Om lärare vill ge elever en livslång lust att läsa måste den inre moti-
vationen stimuleras, och det kan bli svårare om elevernas fokus ligger på att få 
belöningar för att de genomfört en uppgift. 

7. Att i klassrummet sträva efter ”mästerskap” gör att eleverna letar efter kunskap i 
text, de förstår berättelser helt och fullt, samt greppar essensen i skönlitterär text. 
Att som lärare sträva efter att eleverna ska nå fullständig förståelse menar 
Guthrie et al. gör att eleverna själva bestämmer över sin inlärning vilket leder till 
bättre resultat på lång sikt (ibid.). Detta relaterar delvis tillbaka till punkt fem. 
Att som lärare visa för eleverna att man tror på dem och deras förmåga att förstå 
en text fullt ut, höjer deras självförtroende och därmed också deras motivation.  

För att kunna bedöma hur elevers motivation påverkar deras inlärning behöver jag 
stödja mig på forskning om hur motivation fungerar. Ovanstående faktorer kommer att 
ligga till grund för hur jag analyserar intervjupersonernas svar. 
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2.5 Styrdokumenten 
I styrdokumenten står det att utbildningen ska leda till en livslång lust att lära, samt 
främja elevernas utveckling (Skolverket, 2011, s. 7). De nämner aldrig motivation ex-
plicit, men de skriver att skolan ska stimulera ”kreativitet, nyfikenhet och självförtro-
ende” (2011, s. 8) vilket implicit kan tolkas som inre motivation.  
 
Under de övergripande målen och riktlinjerna står det att det är skolans ansvar att ele-
verna ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa 
till kunskap, självinsikt och glädje” (2011, s. 9).  
 
I styrdokumenten för de gymnasiegemensamma engelskakurserna står det inte någon-
ting om motivation, men under rubriken ”ämnets syfte” beskriver Skolverket vad ämnet 
ska ge eleverna. De nämner bland annat att eleverna ska utveckla sitt språk så pass 
mycket att de vågar använda engelskan ute i verkligheten, i olika situationer som de 
möter. Därför måste de utveckla sin kommunikativa förmåga och uppgifterna ska dessu-
tom vara meningsfulla (2011, s. 53).  
 
Styrdokumenten nämner aldrig ordet motivation, men inre motivation går som en röd 
tråd genom texten, om än implicit. Styrdokumenten är något som alla lärare måste för-
hålla sig till i sin yrkesutövning. De utgör grunden för all undervisning som sker, men 
Skolverket nämner ingenting om vilka strategier som ska användas för att målen ska 
uppnås.  

2.6 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Enligt den sociokulturella teorin är lärande i sin grundform det som en människa eller 
en grupp människor tar med sig från interaktion med andra in i framtiden (Säljö, 2010, 
s. 13). Hur detta sker kan variera, dels i det fysiska sätt vi tar in informationen på men 
också om vi gör det på egen hand eller på en kollektiv nivå i direkt samspel med andra. 
Jag kan lära mig saker på egen hand, men lär sig saker gör också kollektiv som klubbar, 
företag eller hela samhällen (2010, s. 13). Kärnan i ett sociokulturellt perspektiv på lä-
rande är enligt Säljö intresset för ”hur individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar 
fysiska och kognitiva resurser” (2010, s.18). Han menar att kunskap inte är något som 
biologiskt finns i vår kropp, utan att kunskap kommer från en gemensam ”bank” av er-
farenheter och insikter, som vi tar del av genom interaktion med andra (2010, s. 21).  
 
Detta stämmer överens med punkt fyra i sammanställningen av forskning som Guthrie 
et al. (2006) presenterar (se s. 12), som visar på att sociala mål och just lärande tillsam-
mans med andra, i en social kontext och som grupp, påverkar den inre motivationen på 
ett positivt sätt (Guthrie et al., 2006, s. 233).  
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Säljö menar att vi i skolan idag ofta använder oss av ett sätt att förmedla information 
som vi sällan stöter på ute i resten av samhället: en person (läraren) förmedlar informat-
ionen till en grupp åhörare (eleverna), vilket sätter begränsningar för den individuella 
anpassningen vad gäller intresse och egna förutsättningar (Säljö, 2010, s. 155). Samspe-
let mellan människans yttre och inre förutsättningar, och hennes förmåga att skapa verk-
tyg för att förmedla sig på olika sätt, menar Säljö utgör grunden för det sociokulturella 
lärandet – lärandet på kollektiv nivå. Utifrån detta lärande sker sedan lärandet på en 
individuell nivå (2010, s. 231). Han påpekar dock att all erfarenhet inte kommer utifrån, 
eftersom nya erfarenheter ständigt tillförs till kollektivet måste dessa ha upplevts av 
någon. Han skriver: ”Individen är inte en passiv mottagare av intryck som man sedan 
reproducerar. I stället är individen aktiv i sociala praktiker och bidrar till att skapa och 
förnya dem” (2010, s. 232). Vidare skriver han att den viktigaste miljön för lärande är 
mötet och interaktionen med andra människor, där vi formas och lär oss de färdigheter 
vi behöver (2010, s. 233). 
 
Om lärande naturligt sker i grupp och i samspel med andra, varför inte också undervisa 
på detta sätt? I mina intervjuer kommer jag försöka ta reda på hur eleverna tidigare läst 
litteratur på engelska, och hur de vill göra. Jag vill också ta reda på hur lärare gör för att 
motivera sina elever och vad de uppfattar motiverar eleverna, och sedan jämföra detta 
med elevernas svar. Därför är det viktigt att jag har en teori att utgå från som beskriver 
sättet människan lär sig bäst. Enligt dagens forskning och rön, sker lärandet tillsam-
mans. I samtal med andra tar vi del av deras kunskap och gör den till vår egen.  
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3 Metod och material 
I detta kapitel beskrivs hur uppsatsens material har samlats in och bearbetats. Under 
kapitel 3.1 beskrivs hur materialet insamlats och bearbetats, i kapitel 3.2 presenteras 
informanterna och enkäterna.  

3.1 Metod 
Här presenteras hur materialet har samlats in och bearbetas. Etiska aspekter behandlas 
också. 

3.1.1 Intervjuer 
Den metod som användes för insamlingen av huvudmaterialet i denna undersökning var 
kvalitativa djupintervjuer. Dessa utfördes på tre elever och tre lärare. Jan Trost definie-
rar en kvalitativ intervju som att ”man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 
frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” (2010, s. 25) (intervjufrågorna står att 
finna i bilaga 1 respektive 3). Visserligen var det inte alla informanter som gav kom-
plexa och utförliga svar, men det handlade nog om deras nervositet snarare än frågornas 
utformning. Det var dock denna typ av frågor jag behövde ställa för att kunna få de svar 
jag behövde så att jag senare kan besvara mitt syfte. Intervjuerna med eleverna genom-
fördes ansikte mot ansikte eller via videosamtalsprogrammet Skype. Detta för att mina 
informanter befann på olika platser i landet, vilket gjorde det praktiskt ogenomförbart 
för mig att ta mig till alla för att intervjua dem. Intervjuerna med lärarna utfördes av 
Lisa Dissler (2015). De delar av intervjuerna som behandlade ämnena i denna uppsats 
förmedlades i form av ljudfiler.  
 
Intervjuerna har transkriberats med fokus på innehållet i vad eleverna och lärarna sade. 
Jag har därför valt att inte att analysera samtalen på mikronivå, utan har valt att be-
gränsa analysen till de samtalsdelar som indikerar inställning eller ton, som till exempel 
skratt och suckar. I boken Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar med varandra står att 
det räcker med att göra en grov transkription om analysens fokus ligger på innehåll och 
inte samtalsstruktur (Norrby, 2014, s. 99). Det intressanta för mig var att ta reda vad 
som motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur på engelska och undersöka om det 
finns några skillnader mellan elever och lärares uppfattningar på det området. Därför 
anser jag att jag inte behövde gå djupare in i min samtalsanalys. Norrby rekommenderar 
dock att man behåller en viss talspråklig känsla, och inte helt anpassar transkriptionen 
efter skriftspråkliga normer (2014, s. 101) Jag har till exempel låtit typiska talspråkliga 
ord såsom ”typ”, ”ju”, och ”alltså” stå kvar. Citat som återgetts av informanterna inom 
citat har markerats med tecknen ’’. 
 
De sex intervjupersonerna har anonymiserats genom att deras namn bytts ut (alla elevers 
namn börjar på E och alla lärares på L). Dessutom har platsen där de arbetar eller går i 
skola blivit generaliserad till ett län. Det finns flera gymnasieskolor i de län som nämns, 
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så det bör inte gå att härleda uttalandena till enskilda personer. I ett fall har också en 
brytning suddats ut, för att inte kunna härledas till den enskilda individen. De andra äm-
nen som lärarna undervisar i uppges inte heller, av anonymitetsskäl. De har generali-
serats till en ämnesgrupp, i två av fallen till språklärare och i ett av fallen uppges att 
läraren i fråga arbetar med ett ämne som inte rör språk.  
 
Eftersom det är individer som intervjuats och eftersom urvalet är ganska smalt finns det 
så klart en överhängande risk att mitt resultat inte går att reproducera, eftersom lärare 
arbetar på olika sätt och elever tänker och känner på olika sätt. Därför drabbas under-
sökningens reliabilitet, i det att de sex informanterna inte kan sägas representera alla 
lärare och elever.  
 
Citaten har valts med frågeställningarna i åtanke för att bli så relevanta som möjligt. 
Alla intervjudelar har sedan i så stor utsträckning som möjligt strukturerats på samma 
sätt, där samma ämne bearbetats först. Det ska påpekas att det är skillnad mellan struk-
turerna på presentationen av lärarintervjuerna och elevintervjuerna eftersom de frågor 
som ställts till lärargruppen respektive elevgruppen ser olika ut (se bilaga 1 respektive 
3).  
 

3.1.2 Enkäter 
För att få tillgång till ett bredare spektrum av data har jag dessutom genomfört två olika 
enkätstudier (Trost, 2007, s.18). Den första enkäten var en gruppenkät som riktades till 
elever och delades ut i två olika klasser i samma stad. På så sätt breddas materialgrun-
den, vilket minskar risken för att de data som insamlats bara representerar en liten del av 
elevers åsikter. Detta gör att undersökningen får en större reliabilitet. Denna enkät var 
en gruppenkät, där de två klasserna svarade på frågorna i sina klassrum (2007, s. 10). I 
denna enkät fanns 13 frågor, 12 av dem var kvantitativa och en besvarades fritt (se bi-
laga 2). Det fanns dessutom utrymme i slutet av enkäten där eleverna kunde fylla i öv-
riga kommentarer.  
 
Den andra enkäten riktade sig till lärare och lades upp i en lärargrupp på Facebook (se 
bilaga 4). I denna enkät fanns totalt sju frågor. Fem av dem var kvantitativa och två var 
kvalitativa. Utöver detta gavs lärarna också utrymme att fylla i övriga kommentarer. 
Enkäten utformades i Google Drives egen enkätfunktion, lärarna svarade anonymt på 
frågorna och dessa svar samlades sedan i ett tabelldokument. Google Drive har en 
funktion i sitt enkätverktyg som gör att enkätsvaren automatiskt kan sammanställas i ett 
tabelldokument. Informanternas kön eller ålder bedömdes vara irrelevant för undersök-
ningen, så de efterfrågades inte i enkäterna. Detta gäller både lärar- och elevenkäterna. 
Däremot har eleverna fyllt i vilken årskurs de går i då detta är relevant i relation till 
styrdokumenten.  
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Även enkäterna genomfördes av praktiska skäl tillsammans med Dissler (2015). Frå-
gorna utformades på två håll och sammanställdes sedan. Vissa av enkätfrågorna över-
lappade de olika ämnesområdena, så dessa finns med i båda undersökningarna. Frå-
gorna blandades slumpvis i enkäterna för att det inte skulle finnas en tydlig avgränsning 
mellan ämnena. Eventuella följdfrågor eller frågor som refererade tillbaka till en tidi-
gare fråga placerades efter varandra. Eftersom att denna enkät besvarades på internet 
finns tillfällen där lärare valt att skriva in till exempel smileys eller okonventionella 
förkortningar. Dessa har fått stå kvar i redovisningen av enkätsvaren eftersom jag anser 
att de signalerar attityd och personlighet. 
 
Kategoriseringen av enkätsvaren har skett på tre olika sätt. På de ställen där informan-
terna bara kunnat välja mellan ett antal svar har jag summerat svaren efter de olika ka-
tegorierna med hjälp av enkätfunktionen i Google Drive. De data som registrerats har 
sedan manuellt förts in från tabellfunktionen till ett Excelark som skapat stapeldia-
grammen. Värdeetiketterna har lagts in manuellt. När det gäller de tillfällen där lärarna 
och eleverna också hade alternativet att kryssa för övrigt och ge ett eget svar, så har 
dessa sorterats in under ”övrigt” och de redogörs sedan i den tillhörande figurtexten. De 
gånger lärarna skrivit kvalitativa svar har de redovisats under en egen underrubrik. Ele-
vernas svar var i många fall så lika att de gick att placera i gemensamma staplar i dia-
grammet, men för att hjälpa läsningen ligger de svar som inte förekom mer än tre 
gånger under övrigt, och de redovisas separat i den underliggande texten.  
 

3.1.3  Analys av resultatet 
Den data som insamlats har analyserats utifrån de olika frågeställningarna och presente-
ras och analyseras i kapitel fem. Den analys som görs utgår från nyckelorden inre och 
yttre motivation, litteratururval samt stimulerande uppgifter, men nyckelorden skönlitte-
ratur och engelska berörs också.  

3.2 Material 
Nedan finns först en presentation av informanterna som deltagit i den kvalitativa delen 
av undersökningen, sedan en presentation av enkäterna.  

3.2.1 Elevintervjuer 
Tre elever har intervjuats för denna uppsats. De kommer genomgående att kallas Emma, 
Edvin och Emanuel, men heter egentligen något annat. Edvin och Emanuel läser första 
året på Hotell och turismprogrammet, medan Emma läser andra året på Teknikpro-
grammet med inriktning mot samhällsbyggande och miljö. Edvin och Emanuel bor och 
studerar i samma västerbottniska stad, och Emma bor och studerar i en stad i Norrbot-
ten.  
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Emmas intervju genomfördes via Skype, och tog 16 minuter och 15 sekunder. Den var 
alltså längst, men cirka en minut föll bort från intervjutiden då hon fick problem med 
internetuppkopplingen och kommunikationen inte gick fram. Efter att hon löst proble-
met och internetuppkopplingen stabiliserats förflöt resten av intervjun utan problem. 
Transkriptionen av Emmas intervju är 1 940 ord lång. 
 
Edvins intervju blev 8 minuter och 39 sekunder lång, och genomfördes ansikte mot an-
sikte i ett tomt klassrum på gymnasieskolan han läser vid. Han var genom hela intervjun 
ganska reserverad, och satt bakåtlutad med armarna korsade över bröstet. Intervjun ge-
nomfördes precis innan han skulle gå på lunch, vilket gjorde att han gav ett stressat in-
tryck. Transkriptionen är 1 056 ord lång.  
 
Intervjun med Emanuel tog 12 minuter och 16 sekunder. Även denna intervju genom-
fördes ansikte mot ansikte, i samma klassrum som intervjun med Edvin, och även denna 
intervju genomfördes precis innan lunch. Emanuel var märkbart mer engagerad än Ed-
vin, satt framåtlutad och pratade engagerat om sina erfarenheter. Han har två diagnoser, 
ADHD och dyslexi, som han själv uttrycker gör det svårare för honom att koncentrera 
sig och att läsa. Transkriptionen av intervjun med Emanuel är 2 126 ord lång.  
 
De tre eleverna som intervjuats valdes ut på måfå, och hittades genom olika kontakter, 
dels via släkt och dels via tidigare handledare. Det var således en kombination av slump 
och frivillighetsurval som ledde till att just dessa tre informanter valdes (Stukát, 2011, s. 
70). Ingen av informanterna var kända för intervjuaren sedan tidigare, och de informe-
rades alla om sina rättigheter innan intervjuerna genomfördes. 

3.2.2 Lärarintervjuer 
De lärare som intervjuats är också tre stycken, och de kommer genomgående att kallas 
Lena, Lisbeth och Lydia. De jobbar alla tre på en skola i Västernorrland, och samtliga är 
kvinnor. Intervjuerna är genomförda av Dissler (2015), och delades i form av ljudfiler. 
Transkriptionerna av dessa intervjuer genomfördes av uppsatsförfattaren. Det är själv-
klart inte optimalt att använda sig av intervjuer som genomförts av någon annan, men 
det fanns inget alternativ. Vid genomlyssningen och transkriptionen upplevdes det dock 
att de följdfrågor som Dissler ställde är desamma som de som skulle ha ställts om inter-
vjun genomfördes av författaren till detta arbete.  
 
Intervjun med Lena blev 12 minuter och 3 sekunder lång. Lena är i 40-årsåldern och har 
arbetat som lärare i tio år. Hennes ämneskombination består av engelska och ett annat 
språkämne. Transkriptionen är 1 759 ord lång. 
 
Lisbeths intervju tog 12 minuter och 15 sekunder. Hon är i 50-årsåldern, och har kom-
binerat engelskämnet med ett ämne som inte rör språk. Hon hade 8,5 års yrkeserfarenhet 
vid tiden för intervjun. Transkriptionen av intervjun med Lisbeth är 1 813 ord lång. 
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Lydia är i likhet med Lisbeth i 50-årsåldern och har ämneskombinationen engelska och 
ett annat språkämne. Hon har arbetat som lärare i 30 år. Intervjun med henne är 18 mi-
nuter och 43 sekunder lång. Transkriptionen av Lydias intervju är 2 402 ord lång. 
 

3.2.3 Elevenkäter 
Elevenkäterna delades ut i två klasser i Västernorrland, och 89 elever svarade. 49 av 
dem läste årskurs ett på gymnasiet, och 40 läste årskurs två på gymnasiet. Ingen av de 
svarande läste årskurs tre. På vissa frågor finns ett bortfall, då elever valt att inte svara 
på just den frågan. De vanligast förekommande svaren på den kvalitativa frågan (se Fi-
gur 12) har sorterats in i ett diagram, medan de svar som var mindre frekventa presente-
ras separat under diagrammet.  

3.2.4 Lärarenkäter 
Lärarenkäterna delades via ett forum på Facebook och besvarades av 26 lärare i eng-
elska. Eftersom enkäten låg ute på internet insamlades svaren mellan den andra och den 
tionde mars. Enkäten låg ute i totalt fjorton dagar, mellan den andra mars och den 15e 
mars, då beslut fattades om att avsluta undersökningen eftersom inga fler svar tillkom-
mit sedan den tionde mars. Vid ett tillfälle lyftes länken till enkäten genom en kommen-
tar i ett försök att få fler informanter.  
 
Inte heller alla lärare har svarat på samtliga frågor. De kvalitativa svaren sorterades in 
efter olika teman och presenteras under separata underrubriker.   
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4 Resultatredovisning och analys 
Här redovisas resultatet av intervjuer och enkäter. För läsningens skull ligger materialet 
under rubriker efter insamling, det vill säga intervjuer och enkäter för sig, och dessutom 
separerade beroende på om det handlar om elever eller lärares svar. Utöver detta har 
materialet sorterats för att relatera till arbetets frågeställningar. Först presenteras de re-
sultat som rör eleverna, och efter det presenteras de resultat som behandlar lärarna. 

4.1 Elevintervjuer 
Nedan presenteras intervjuerna med eleverna. Först redovisas Emmas intervju, sedan 
följer Edvins och sist presenteras intervjun med Emanuel.  

4.1.1 Emma 
Emma läser mycket hemma, så ofta hon bara hinner, men tycker att det ofta blir för lite 
då hon spenderar mycket tid på idrottsutövande och skolarbete. När intervjun genom-
fördes läste hon A Game of Thrones1 (1996). Hon läste den på engelska, och fattade 
intresse för den genom tv-serien Game of Thrones som har baserats på denna bok och 
de efterföljande delarna. På frågan om vilket språk hon föredrar att läsa på svarar hon 
”alltså, det är ju nästan engelska”, och utvecklar med att det är engelska som gäller om 
det är romanens originalspråk.  
 
Hon tycker om att läsa i skolan också, för att hon ”tycker det är roligt att läsa i allmän-
het så om jag får läsa på engelskan så då är [jag nöjd]”. Hon tycker att läsning av skön-
litteratur på engelska i skolan är motiverande och utmanande för att hon får chansen att 
läsa litteratur som hon annars inte hade valt att läsa.  

”[…]man kan läsa såna böcker som man inte har läst förut, för att man måste läsa den boken och 
så blir det som att komma in på ett nytt spår av böcker, eller… Annan litteratur som man liksom, 
inte har tänkt på att man kan läsa förut. Det tycker jag är ganska kul.”  

 
Hon berättar att litteraturen oftast väljs av läraren, men att det händer att de får välja 
vilken litteratur de ska läsa. Emma säger att de i dessa fall får ett tema av läraren, som 
de sedan får välja en bok utifrån. De får alltså inte helt fria tyglar när det gäller littera-
turläsningen, men de har en del inflytande över vilken litteratur de ska läsa. 
 
För Emma betyder motivation att man är dragen till att göra någonting för att man vill 
göra det. Hon är noga med att säga att det handlar om den egna viljan, det är när man 
gör någonting utan att någon annan säger till en att göra det som man är motiverad, och 
därför kan hennes definition tolkas som inre motivation, då hon pratar om det egna dri-
vet och den egna viljan. Eftersom Emma känner ett allmänt intresse för att läsa så kän-

                                                
1 A Game of Thrones (1996) är den första delen i en ännu oavslutad bokserie skriven av författaren Ge-

orge R. R. Martin. Bokserien tillhör genren fantasy och har vid tiden för arbetet fem publicerade delar 
av totalt sju. 
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ner hon sig också dragen till att läsa i skolan. Motivation, enligt Guthrie och Wigfield 
(2000), kan röra sig över genre- och ämnesgränser, vilket det gör för Emma. För henne 
spelar det inte någon större roll om hon läser i skolan eller på fritiden, eftersom det är 
själva handlingen att läsa som motiverar. Emmas intresse för i första hand fantasy-
genren är ingenting som påverkar hennes motivation för att läsa andra genrer. Hon är 
alltså inte låst enbart vid den genre som hon väljer att läsa på egen hand eftersom att 
läsningen i sig motiverar henne.  
 
Emma har också strategier för att ta sig runt de svårigheter hon ibland stöter på: ”ibland 
kommer det lite svåra ord, då är det som ’va, vad sa dom där?’, men man förstår ju syf-
tet så att då brukar det gå bra ändå.” När hon stöter på ett problem kan hon ta sig runt 
det med hjälp av kontexten. Det främsta hindret för hennes läsning är alltså inte ordför-
ståelsen, istället säger hon att det handlar om klassrumsmiljön.  

Jag blir lätt störd av andra så att jag sitter gärna själv och läser så, för annars blir det så att […] min 
uppmärksamhet far nån annanstans. […] när man är tretti stycken elever så att då är det ju alltid 
nån som pratar och det, jag kan inte riktigt läsa när det är nån som pratar så att det är ju… Lite 
jobbigt… 

Hon berättar också att i klassen som hon går i är killarna i majoritet, och hon tycker att 
de ”inte [är]så pigga på att prata om texterna”, vilket leder till att de diskussioner som 
förs ofta inte blir så djuplodande. Däremot säger hon att de pratar ganska mycket om 
litteraturen de läser utanför klassrummet, till exempel vid skåpen innan eller efter lekt-
ioner. Och diskussioner runt böckerna är något som hon gillar, för ”nån annan kommer 
in och så har man en situation på ett sätt och så kommer en annan in och ser det på ett 
annat sätt, då får man […] en annan synvinkel”. Att diskussionerna sker frivilligt utan-
för klassrummet tyder på att det finns en viss osäkerhet och otrygghet i klassrummet 
som gör att de andra eleverna inte vill prata, men så fort de lämnar klassrummet och 
bedömningen så känner de sig friare att diskutera litteraturen de läser eller har läst. Då 
sker reflektionerna och interaktionen på frivillig basis, och eleverna talar med varandra 
om litteraturen för att de är intresserade av varandras åsikter och inte för att det begärs 
av läraren. 
 
De uppgifter som oftast förekommer i samband med och som uppföljning till litteratu-
ren säger Emma är analyser, gruppanalyser, redovisningar, och reflektioner. Efter den 
senaste boken de läste i helklass hade de gruppdiskussioner, där läraren ställde frågor 
och gruppen fick svara. 
 
På frågan om vad hon skulle göra för uppgifter utifrån litteraturen om hon fick välja helt 
fritt, så nämner hon återigen diskussioner: ”[…] nån sorts gruppanalys typ, för det är 
som kul att diskutera och se hur andra sett olika situationer”, men hon tycker också det 
är viktigt att få jobba enskilt, gärna som fortsättning på en gruppdiskussion: ”Jag tycker 
det är ändå kul att skriva själv om vad man tycker så en typ kombination av det, att man 
får först diskutera och sen så skriva nån sorts rapport eller analys av det, reflektion.” 
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Detta förstärker det som Emma har sagt tidigare, att hon gillar att diskutera och prata 
med andra. Det är det hon själv tycker är roligt, men det är inte det enda hon gillar. Den 
typ av uppgifter som verkar motivera Emma är uppgifter som kräver att hon funderar 
över och tar ställning till vad texterna berättar.  
 
Det som hon skulle vilja ändra i undervisningen av skönlitteratur på engelska är mäng-
den inflytande eleverna har på val av litteratur och uppgifter till litteraturen. 

Jag tror det också kan vara en motivationshöjare om man får liksom vara med och bestämma 
litegrann så man inte bara blir given en uppgift och så ska man göra det utan att man får ha lite in-
flytande och får bestämma vad man ska göra. Då blir det ju liksom lite roligare att göra det, helt 
enkelt. 

 

4.1.2 Edvin 
Edvin läser aldrig på fritiden, och läser inte till skolan heller, vilket innebär att den enda 
skönlitterära läsning han gör är den som sker i skolan och på skoltid. Han uppskattar sin 
egen läsförståelse som ganska god, trots att han inte tycker att det är ”det roligaste” som 
de gör på engelskan. Han säger att han inte läser över huvud taget om han inte absolut 
måste. På frågan om han tycker det är jobbigt att plocka upp en bok svarar han: ”Nä, 
inte jobbigt men… […] man måste ju. Men det är ju inte jättekul.” Edvin verkar huvud-
sakligen känna yttre motivation, det finns för honom ingen större glädje i läsupplevel-
sen, och han skulle inte läsa om han inte var tvungen.  
 
De svårigheter som Edvin stöter på gäller oftast ordförståelsen. Han säger att han löser 
problemen och arbetar sig runt dem genom att antingen söka efter svaret på Google eller 
genom att fråga läraren. Han tycker att det är jobbigt att stöta på problem, och säger 
själv att det är för att han är ”ganska lat”. Att han beskriver sig själv som lat, och tycker 
det är jobbigt att stöta på utmaningar i språket är ett annat tecken på att Edvin saknar 
inre motivation. Han känner ingen nyfikenhet för litteraturens innehåll eller ett intresse 
att lösa problemet. För honom är de ord han inte förstår ett hinder, i motsats till Emma 
som kan bortse från de ord hon inte förstår den exakta betydelsen av och tyda betydel-
sen efter kontexten. Edvin verkar sakna de strategierna och söker istället svaren utifrån, 
fastän han uppskattar sin egen läsförmåga som god.  
 
Motivation betyder enligt Edvin att man är ”taggad på att göra någonting”, och att göra 
någonting som han vet är kul leder till att han blir motiverad. Han nämner också att det 
är ”kul att få utmaningar också” samt att ”prova nya saker”. Detta verkar inte täcka de 
vokabulära problem som han stöter på i läsningen, vilka tidigare nämnts. Att han gillar 
utmaningar och att pröva nya saker är ett tecken på att han faktiskt har inre motivation, 
problemet är att det inte nödvändigtvis täcker litteraturläsningen på engelska. 
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Det han nämner som motiverande i koppling till läsning av skönlitteratur på engelska i 
skolan, är när de arbetar med film i samband med skönlitteraturen. Att jämföra bok och 
film tycker han är roligt, men om han får välja föredrar han att titta på film. Vid tiden 
för intervjun läste han The Hunger Games2 (2008) på engelska i skolan, och tyckte att 
den var ganska bra. Han hade sett alla filmatiseringarna tidigare och visste därför vad 
boken handlar om innan han började läsa den.  
 
Han säger att han föredrar film framför böcker för att ”man ser ju som bilderna framför 
sig när man ser film”, och han upplever att det är svårare att se ”lika klart” när han läser 
böcker. Detta är ett tecken på att Edvin saknar läsvana, han är helt enkelt inte van vid att 
skapa bilder och föreställa sig skeenden eftersom han oftast får dem serverade i och med 
att han tittar på film.   
 
The Hunger Games (2008) valde han ur ett urval av fem böcker som hans lärare i sin tur 
valt ut. Eftersom han bara går första året på gymnasiet är detta det första skönlitterära 
verk han läser, så han kan inte svara på hur litteratururvalet annars sker. De hade vid 
tiden för intervjun inte pratat om litteraturen som de läste.  
 
Klassen (alltså även informanten Emanuel, vars intervju redogörs för nedan) arbetar 
med dessa romaner i form av en läsdagbok, där de skriver upp svåra ord de stöter på, 
vad de tycker om den passage de läst under lektionen och liknande. Edvin vet inte vad 
de ska göra efter att de läst ut böckerna, men han gissar på en bokrecension. Om han 
själv skulle få välja skulle de prata om litteraturen i helklass och diskutera den. Efter det 
säger han att ”själv kan man ju kanske skriva typ en sammanfattning av boken typ eller 
en recension eller nånting.” På frågan om det finns någonting han skulle vilja förändra 
med sätten de arbetar med skönlitteratur på, så säger han att han tycker att allting är bra 
som det är. Detta trots att han tidigare uttryckt missnöje över att litteraturläsningen är 
jobbig, samt att han gillar att arbeta med filmatiseringar i samband med läsningen.  

4.1.3 Emanuel 
Inte heller Emanuel läser hemma, om det inte krävs till skolarbeten. Han uppskattar sin 
läsförståelse på engelska som god, och tycker att det går bra även de gånger då han stö-
ter på svårigheter: ”det är ju klart det är ju svårt men alltså jag har […] alltid varit duktig 
på engelska”, och det är någonting han tackar sitt spelintresse för. Han säger att han 
började spela dataspel redan när han gick i förskolan, och det intresset har han sedan 
behållit. Han säger att det är det som hjälpt honom att bli bra på engelska. Han känner 
alltså motivation för att spela spel på engelska vilket ofta innebär en del läsning, men 
detta sträcker sig inte till litteraturundervisningen i engelskakurserna på gymnasiet.  
 
                                                
2 The Hunger Games är första delen i en postapokalyptisk ungdomstrilogi skriven av Suzanne Collins. De 

har filmatiserats, med den sista romanen delad i två delar. Den sista filmen (The Hunger Games: 
Mockingjay – Part 2) har premiär i november 2015. 
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Emanuel upplever också att det generellt sett är lättare för honom att läsa på engelska än 
på svenska, även om detta kanske inte sträcker sig till att läsa böcker. Han säger att ”om 
det är en bok så då är det ett annat, då är det lite enklare att läsa på svenska men alltså. 
Annars så tycker jag det är nästan lättare, eller alltså skönare att läsa på engelska”.  
 
På frågan om vad motivation betyder så svarar han först ganska tvekande att det handlar 
om att sträva efter någonting och om belöningen man får när man når målet, och ger 
träning som ett exempel: ”Ja, men alltså det kan ju bara vara till exempel om man tränar 
och sen då, säg att du klarar trettio armhävningar och sen då nästa gång då gör du 
kanske så du klarar trettifem.” Hans uppfattning om motivation är att den är prestat-
ionsbaserad, det handlar om att nå ett mål och att bli bättre, inte om glädjen i själva ut-
förandet. När det kommer till motivation för att läsa skönlitteratur så menar han att det 
handlar om vilken typ av litteratur det gäller, och vilka uppgifter som hör till. Han kan 
dock inte definiera vilken typ av uppgifter som han själv gillar, utan säger att de bara 
gör ”vanliga skoluppgifter”, och att ”när jag som läst ut en bok, så är det bara som [att] 
jag som har lagt undan den”. Med detta menar han att han när han läst ut en bok inte 
reflekterar mer över den eller för den vidare in i andra sammanhang, utan anser uppgif-
ten vara klar. Läsningen är en isolerad företeelse, utan koppling till Emanuels övriga liv. 
Det blir därför mycket svårt att fastställa om det är yttre eller inre motivation som Ema-
nuel huvudsakligen känner för litteraturläsningen, men det är nog så att han inte har ett 
intresse för litteratur. Han säger dock att ”när man väl sätter sig [in] i en bok så kan man 
ju bli fast och sen kan det bli jävligt intressant”, så det händer att han känner inre moti-
vation, och denna verkar främst vara baserad på intresse för handlingen och karaktärer-
na. 
 
I skolan läste han vid tiden för intervjun Harry Potter and the Philosopher’s Stone 
(1997)3. Det största motståndet han mötte i den boken var stilen, eftersom han är van 
vid att läsa amerikansk engelska i och med att de spel han spelar är på just amerikansk 
engelska och inte brittisk engelska.  

[…] det blir lite svårare för mig när man tar till exempel min bok, Harry Potter, så då är det den 
här gamla, brittiska engelskan […] och så sen så alltså försöka förstå det, och sen försöka få en 
uppfattning, tills senare när du stöter på det igen, så man vet vad det betyder så man inte stannar 
där utan och sen då, och sen fortsätter man utan att man, det bara som flyter på automatiskt, så… 
Det är väl det som är den största för mig. 

När han får frågan om det är någonting i han vill förändra i engelskundervisningen så är 
han kluven till om han vill det eller inte. Han säger att han tycker att det är jobbigt att 
läsa texter som utmanar honom, men samtidigt inser han att det är det som gör att han 
lär sig. Att utmana sig med den brittiska engelskan i Harry Potter gör att han ”blir obe-
kväm så jag vill inte ha det men det är ändå bra att jag har det så att det blir väl… både 
ja och nej”. Han är inte helt avogt inställd till att bli utmanad och inser att han behöver 

                                                
3 Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997) är första delen av sju i den omåttligt populära fantasy-

serien om Harry Potter, av författaren J. K. Rowling. 
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det för att lära sig, trots att det är jobbigt. Det är däremot svårt att fastställa om den ut-
maningen är något han är tveksamt positivt inställd till för att han måste genomföra den, 
eller för att han har en inneboende vilja att bli bättre och lära sig.  
 
Han berättar att de inte har pratat något om litteraturen de läser nu, men att de är flera 
elever som läser varje enskild bok – två eller tre stycken. På frågan om de diskuterade 
litteraturen i högstadiet (minns att Emanuel och Edvin båda läser första året på gymna-
siet, och att dessa intervjuer genomfördes på vårterminen) svarar Emanuel att de inte 
läste så mycket litteratur. Det de gjorde i helklass när de läste i högstadiet var att svara 
på frågor, men han säger att de oftast arbetade med enskilda uppgifter.  
 
Emanuel upplever att hans diagnoser (dyslexi och ADHD) gör det svårt att läsa, men 
han säger att han presterar bra trots det och att både lärare och föräldrar håller med. Han 
påpekar dock att urvalet av böcker inte får bli för stort, för att han då upplever det som 
alldeles för svårt att välja mellan alla alternativ. Han tycker själv att fem böcker är ett 
lagom stort spann för att han ska känna att han har möjlighet att välja, utan att utbudet 
blir för stort och ohanterligt: ”till stor del så tycker jag det är skönt att till exempel om 
men ni har fem böcker att välja på så det är alltså, så att det inte blir för mycket att välja 
på.” I slutet av intervjun när han får frågan om vad han tycker om just urvalet av texter, 
säger han att det  

”[…] är väl alltså skönt att man har nånting att välja på men det får inte bli för stort men det får 
inte heller bli för litet så det är väl bara att man ska hitta en balans där, där alla känner sig trygga. 
Att det inte blir för litet eller för stort.”  

Trygghet och balans är nyckelorden här. För att Emanuel ska må bra i klassrummet 
krävs det att han känner att han har frihet att välja, men detta måste ske inom vissa ra-
mar.  
 

4.1.4 Sammanfattning av elevintervjuer 
De tre intervjuade eleverna placerar in sig i en skala från motiverad till omotiverad. 
Emma är den av eleverna som är mest intresserad av litteratur, vilket gör henne motive-
rad till att läsa. Hon läser mycket hemma och är inte främmande för utmaningar, och 
hon föredrar dessutom att läsa litteraturen på engelska om det är originalspråket. Ema-
nuel läser hemma, men bara om det sker i samband med skolarbeten Han tycker att det 
kan vara roligt att läsa när han kommer in i en bok och den griper hans intresse. Edvin 
läser inte hemma alls, men tycker att litteraturläsningen blir roligare om den kombineras 
med film.  
 
Både Emma och Edvin uttrycker att de gillar att diskutera litteraturen med sina klass-
kamrater, och de tycker båda två att litteraturen borde diskuteras oftare. Emanuel säger 
att de inte hunnit prata något om litteraturen de läste vid tillfället för intervjun, men sä-
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ger att de tidigare gjort ”vanliga skoluppgifter”. Edvin gissar att litteraturläsningen 
skulle examineras genom att skriva en recension.  
 

4.2 Elevenkäter 
I diagrammen är procentenheterna avrundade, därför kan additionen av procenten bli 
just över eller under hundra procent. I diagrammen presenteras procentsatserna i stap-
larna, till vänster på Y-axeln finns värdet utifrån det antal elever som svarat. Med Figur 
1 (se nedan) som exempel så har 44 elever angett alternativet ”Det är ok”. Stapeln når 
därför nästan upp till linjen som markerar 45 svarande. I stapeln står det ”45%”, vilket 
alltså är den procent av eleverna som angett alternativet ”Det är ok”.  
 
På frågan ”Vad betyder motivation för dig?” (Figur 12) tolkas diagrammet av praktiska 
skäl på ett annat sätt. På frågan om vad motivation betyder för dem har eleverna fått 
svara fritt. Av denna anledning blir det missvisande att presentera svaren i procent, ef-
tersom flera elever valt mer än ett svar. Därför representerar siffrorna i staplarna på de 
svar som var vanligt förekommande bland eleverna, med undantag för de svar som fö-
rekommit mellan 1-3 gånger. Dessa svar ligger under kategorin ”övrigt” och presenteras 
under diagrammet.  
 

 
 
Figur 1 

Just under hälften av eleverna som svarat, 44 ungdomar, tycker att läsning av skönlitte-
ratur på engelska är ”ok”, en fjärdedel har svarat att de inte gillar det, och endast en ti-
ondel, nio elever av 89, har svarat att de gillar att läsa skönlitteratur på engelska. Tretton 
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elever har valt att inte svara alls. De elever som tycker att det bara är okej är intressanta 
för att de har valt ett svar som glider mellan de två extremerna. De varken gillar eller 
ogillar att läsa på engelska, det är någonting som de är ganska neutralt inställda till vil-
ket tyder på att de saknar motivation. De 23 elever som svarat att de inte gillar det har 
förmodligen en motivering till varför de känner på det sättet, medan de som tycker att 
det är okej kanske inte har en motivering alls.  
 

 
Figur 2 

Här är det inte svårt att se ett mönster. 61 elever tycker att de skulle kunna bli bättre, 
och 26 stycken av 89 tycker att de är duktiga på att läsa på engelska. En elev har svarat 
att hen inte kan läsa på engelska alls, och en annan elev har valt att inte svara. Att en 
elev är duktig utesluter inte att hen känner att hen kan bli bättre, så det kan finnas elever 
som skattar sig själv som duktiga även under kategorin ”jag kan bli bättre”. Att man 
uttrycker att man kan bli bättre kan i sig tyda på flera saker. Kanske känner sig eleverna 
osäkra på sin egen förmåga, kanske är de väldigt medvetna om sin förmåga och tycker 
att de kan nå högre än de gjorde när de svarade på enkäten, kanske har de inte nått det 
betyg de önskar, och känner därför att de behöver bli bättre. Vad eleven som svarat att 
hen inte kan läsa alls tänker är förstås svårt att svara på, men det handlar kanske främst 
om dåligt självförtroende.  
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Figur 3 

På denna fråga finns en ganska tydlig tendens. 47 elever, alltså mer än hälften av ele-
verna, läser inte hemma över huvud taget. 26 elever läser bara om det krävs från skolans 
håll, och 13 elever av 89 läser på fritiden för att de tycker att det är roligt. Tre elever 
valde att inte svara på frågan. I fallet med de elever som inte läser hemma annat än till 
skolan sträcker sig inte motivationen för att läsa över bryggan mellan skolkontext och 
hemmiljö, och 47 av eleverna läser alltså inte hemma alls, även om det krävs från sko-
lans håll.  
 

 
Figur 4 
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Då över hälften av eleverna tidigare svarat att de inte läser hemma alls, så är det förvän-
tat att över hälften av eleverna inte gett ett svar alls på denna fråga. Det är resten av sva-
ren som är intressanta, där 33 procent uppger att de läser på både svenska och engelska. 
En elev läser uteslutande på engelska och tio elever läser uteslutande på svenska 
hemma. Det är viktigt att komma ihåg att dessa svar täcker både läsning till skolan och 
läsning på fritiden. Ingen av eleverna har valt alternativet ”annat”. 
 

 
Figur 5 

49 elever tycker att det är ganska lätt att läsa på engelska, och 16 stycken tycker att det 
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inte svara på frågan. Att så pass många elever tycker att det är lätt att läsa på engelska är 
förstås positivt, och tyder på att det trots eventuella språkproblem inte finns några större 
språkliga hinder för deras läsning. 
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Figur 6 

Över hälften (46 elever) upplever att det är ordförståelsen som sätter käppar i hjulet för 
deras läsning, 16 elever tycker att språkstilen är det som gör det svårt att läsa. Under 
kategorin ”annat” finns sju elever. Två elever har svarat ”jag är seg på att läsa”, och en 
elev vardera har skrivit ”det är på fel språk”, ”olika”, ”allt”, ”tråkigt” och ”gamla roma-
ner svårare p.g.a. språket”. 20 elever har inte svarat alls. Att en elev stöter på ord hen 
inte förstår är ingenting ovanligt eller negativt per automatik, då inlärning av ett nytt 
språk innebär att man måste bygga en vokabulär. Problemet är om mängden ord som 
eleven inte förstår är för stor, eftersom det då inte går att tyda texten utifrån kontext. Att 
så många uppger att just ordförståelsen är problemet kan tyda på att texterna de läser är 
för svåra, eller att eleverna saknar strategier för att ta sig runt problemen. I relation till 
föregående diagram (Figur 2 och Figur 5) blir det tydligt att eleverna tycker att de själva 
är relativt duktiga läsare, men att det är ordförståelsen som är det som i huvudsak utgör 
ett problem.  
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Figur 7 

Här skiljer det bara fem elever mellan de som inte känner sig motiverade till att läsa på 
engelska (33 elever) och de som uppger att de ibland känner sig motiverade (38 elever). 
14 elever har svarat att de är motiverade till att läsa på engelska. Detta trots att många 
tidigare svarat att de tycker att det är okej att läsa på engelska, och att det är lätt eller 
ganska lätt.  
 

 
Figur 8 
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31 elever har svarat att det är en blandning mellan de själva och läraren som väljer litte-
ratur. Åtta procent har svarat att det är eleverna som väljer litteraturen och tre procent 
har valt att inte svara alls. Ingen valde alternativet ”annat”. Det är alltså sjutton fler ele-
ver som uppgett att det är läraren som väljer litteraturen, än de elever som svarat att det 
sker på ett blandat sätt, vilket krockar med den forskning som visar att elevernas moti-
vation ökar om de får ett större inflytande över utbildningen.  

 
Figur 9 

Här är svaret tydligt. Tre elever har uppgett att de inte pratar om texterna med de andra 
eleverna medan resterande 86 elever har svarat att de gör det. Ingen har valt att inte 
svara. Att så många svarat att de pratar om texterna som de läser är ett gott tecken, ef-
tersom det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från att det är i samspel och 
dialog som vi lär oss saker (Säljö, 2010, s. 233).  
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Figur 10 

Även här är elevernas upplevelse tydlig, 65 av dem uppger att de ofta pratar om texter-
na, medan 22 uppger att de sällan pratar om texterna. Vad gäller extremerna har två 
stycken uppgett att de pratar jätteofta om litteraturen de läser, och ingen har valt alterna-
tivet ”mycket sällan”. Alla elever svarade på denna fråga. Vad eleverna bedömer vara 
”jätteofta” är så klart oklart och en bedömningsfråga för eleverna, men det bör i alla fall 
betyda att det sker med jämna mellanrum och är en återkommande del i undervisningen.  
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Här har eleverna haft möjlighet att kryssa för olika svar, därför finns de kombinerade 
kategorierna med trots att de inte syns i enkäten (se Bilaga 2). 45 av eleverna, strax över 
hälften, har svarat att de arbetar med texterna i grupper. Den näst största svarskategorin 
är ”enskilt”, vilken 21 elever kryssat för. Fyra elever har svarat ”blandat”, lika många 
som svarat att de jobbar i helklass och i grupper. Fjorton elever har kryssat för att de 
jobbar i grupper och enskilt. Ingen av eleverna har svarat i helklass respektive i helklass 
och grupper. En elev har valt att inte svara.  
 

 
Figur 12 

Här fick eleverna skriva in egna svar, och vissa har därför gett fler än en definition av 
vad motivation betyder för dem. Under inledningen till denna del av rapporten förklara-
des att det skulle vara missvisande att presentera dessa resultat i procent, eftersom det 
finns 89 svarande men 100 svar, varav 12 elever av 89 inte svarat alls. Med andra ord är 
det 77 elever som gett 100 svar, vilket inkluderar de som uppgett att de inte vet, samt  
sju elever som gett svar som inte kan tolkas som en definition av ordet motivation.  
 
Det finns svar som återkommer ofta, och dessa syns i diagrammet. De svar som före-
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Det kan både handla om ett inre driv att bli bättre, men också om att kämpa för att få ett 
bra betyg eller andra erkännanden, vilket tyder på yttre motivation. Det finns ingen di-
stinktion mellan dessa olika typer av kämpande i elevernas svar.  
 
Totalt 26 svar har förekommit mellan en och tre gånger, och dessa har alltså kategorise-
rats under posten ”Övrigt”. Tre elever har svarat att det handlar om att orka, tre att det 
handlar om att lära sig färdigheter, och tre tycker att motivation betyder drivkraft för 
dem. Vidare har två elever svarat att det handlar om att ”gå in för en sak 100%”, och två 
andra har skrivit att motivation betyder att man brinner för något. En elev har skrivit att 
det handlar om att tycka om något, ett svar är att det betyder att bli bättre och ytterligare 
ett svar är att det betyder att man inte är tvingad till att göra någonting. En elev har sva-
rat att ”nå bra betyg” är motivation, vilket betyder att denna elev känner yttre motivat-
ion, med det utesluter inte att hen också till exempel svarat att det betyder att man tyck-
er att någonting är kul. Slutligen finns det två svar som lyder ”Har ingen motivation” 
respektive ”Allt. Svårt att göra något utan motivation”. Sju elever har också svarat an-
tingen ”mycket” eller ”att va motiverad” på frågan om vad motivation betyder, vilket 
som tidigare nämnts inte kan ses som en definition av ordet motivation, mest troligt för 
att frågan varit otydligt formulerad. De har snarare gett en förklaring på vad motivation 
betyder för dem på ett känslomässigt plan, vilket också inkluderar de två svaren ”Har 
ingen motivation” samt ”Allt. Svårt att göra något utan motivation”. Detta betyder dock 
inte att deras svar är helt utan betydelse för denna undersökning, eftersom det ger en 
indikation om att motivation upplevs som viktigt av eleverna.  
 
Tolv elever har valt att inte svara på frågan. Om det är så att de valt att skriva detta för 
att de inte var beredda att fundera på frågan, om det handlade om tidspress, eller om de 
helt enkelt inte har någon personlig definition av ordet motivation förtäljer icke histo-
rien.  
 

Övriga kommentarer och tillägg 
Till sist, på raderna där eleverna fick skriva in övriga kommentarer, finns tre svar. Två 
har skrivit att ”man läser för mkt, borde prata mer”, och en elev har skrivit ”Jag kan inte 
läsa”. Att en elev skriver att hen inte kan läsa kan förstås vara ett skämt från elevens 
sida, men det kan också betyda att texterna hen förväntas läsa är för svåra, eller att ele-
ven har lässvårigheter som är relaterade till en diagnos och därför ställer till med pro-
blem.   

4.3 Lärarintervjuer 
Nedan presenteras lärarintervjuerna. Den första intervjun som redovisas är Lenas, efter 
den följer Lisbeth, och sist men inte minst ligger Lydia. 
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4.3.1 Lena 
Lena tror att bristen på motivation hos eleverna i många fall handlar om en brist på 
självförtroende, och att mycket handlar om att få eleverna över en tröskel till att våga 
läsa med behållning. Hon menar att när elever kommer över denna tröskel blir läsningen 
lättare: ”vågar man sen läsa och gissa och inget är rätt och fel och att man har, i början 
åtminstone, lite avslappnat förhållningssätt som lärare så brukar det släppa.” Hon tycker 
oftast att det handlar om ordförståelse, och att eleverna vill sitta och slå upp vartenda 
ord de inte förstår i stället för att lita på sin egen förmåga att kunna förstå via kontexten.  
 
Lena upplever att eleverna inte tycker att det är så stor skillnad mellan att läsa på 
svenska och engelska. ”Många elever idag är så pass duktiga på engelska att jag tycker 
att […] det har blivit enklare nu än för tio år sen”. Hon menar att det är för att engelskan 
är så närvarande i elevernas vardag, vilket gör att de generellt sett blir bättre på engelska 
och därför också presterar bättre i skolan. Hon säger att hon själv sett en utveckling un-
der de tio år hon arbetat som lärare. Hon säger att det dessutom verkar gå en trend i att 
läsa på engelska, och att vissa elever som redan är intresserade kan ”bli lite extra intres-
serade av att läsa vissa klassiker på originalspråk”, för att det ligger prestige i att ha 
gjort det. Eleverna finner alltså motivation i att få bekräftelse för att de läst klassisk lit-
teratur på originalspråk, men de har redan en inre motivation som driver intresset för 
dessa böcker.  
 
Hon säger också att många av hennes elever inte ser läsning som skolarbete, och frågar 
henne om de kan få läsa för att ”slippa plugga”. De ser också läsningen som en chans att 
få komma undan en stund, att ”koppla bort världen”. Det tyder på att läsningen sker på 
andra villkor än den övriga undervisningen.  
 
På frågan om det finns några övningar hon använder som hon själv tycker motiverar 
eleverna lite extra svarar hon att det är många elever som tror att arbete med litteratur 
bara handlar om att skriva bokrecensioner, ”så det där brukar jag försöka komma ifrån 
och [visa] att man kan faktiskt göra andra saker”. Detta stämmer överens med Edvins 
gissning att de förmodligen förväntades skriva en recension på de böcker de läste, samt 
att de under högstadiet oftast gjort vad han kallade ”vanliga skoluppgifter”, vilket för 
honom betydde att skriva just recensioner. För att komma bort från dessa standardupp-
gifter säger Lena att hon använder sig mycket av diskussioner och dramaövningar, vil-
ket hon upplever att eleverna gillar och blir engagerade av.  
 
Diskussionerna genomför Lena både i helklass, grupper och små grupper. När hon arbe-
tar med eleverna i grupper ger hon som exempel att eleverna plockar ut citat ur texten 
som de finner intressanta och som sedan diskuteras, eller att hon gör ”jämförelsefrågor” 
som de ska svara på. Hon säger att hon tycker att det är svårare att arbeta i helklass än i 
grupper, eftersom alla inte är lika aktiva när diskussionerna sker i helklass. Den grupp-
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storlek hon föredrar är runt åtta elever, för att samtalen ska bli så bra och givande som 
möjligt.  
 
Lena berättar också om en elev som sagt att hon inte kan läsa på engelska, men som 
sedan läste dubbelt så långt som Lena begärt, när hon fick stöd av en ljudbok: ”hon 
gjorde visst fyra [kapitel] för att boken var bra, […] det är alltid glädjande och att man 
ser att ’oj, jag fastnade visst i det här och det var jättekul, och förstod allting dessu-
tom’”. Hon tycker att ljudböcker kan vara ett bra sätt att få svårmotiverade elever att 
läsa på engelska, ”så att man kommer in i boken”. På så sätt kan eleven få audiellt stöd, 
vilket hjälper hen att komma vidare i texten utan att fastna vid enskilda ord, på samma 
sätt som om läraren hade högläst. 
 
Litteraturen som Lenas klasser arbetar med väljs på varierande sätt, beroende på situat-
ion. När hon vill arbeta med ett specifikt tema väljer hon en bok, till exempel i Engelska 
fem där de skulle arbeta med funktionshinder och Aspergers syndrom. På så sätt kan 
hon styra eleverna till att läsa böcker som berör det specifika ämnet, och hon har dessu-
tom kunskap om litteraturen sedan tidigare. När alla eleverna läser samma bok är det 
dessutom lättare att lyfta diskussioner i helklass. När hennes elever i Engelska sex 
skulle läsa klassiker fick de välja själva, utifrån hennes begränsningar. Hon beskriver 
litteratururvalen under gymnasieåren på följande sätt: ”om man tänker under en hel 
gymnasieperiod så får man ju välja själv några gånger och nån gång ska man ju läsa 
nånting som läraren väljer”. När eleverna väljer ur ett urval så brukar hon ha med sig 
några böcker som eleverna får välja mellan, men de kan också få komma med ett eget 
förslag på en bok eller ett önskemål om en bok de vill läsa.  
 
Hon tror att nyckeln till att motivera eleverna till att läsa är intresse. Hon menar att hon 
”måste vara påläst som lärare och kolla vad har nyss kommit ut […] och vad är dom här 
specifika eleverna intresserade av”. Hon säger att de riktigt populära böckerna, till ex-
empel Harry Potter-serien eller The Hunger Games-serien, är så intressanta för eleverna 
att många av dem redan läst dem, och där är inte tjockleken något bekymmer eftersom 
de läser utifrån sitt eget intresse. Att läsa sådana böcker i en skolkontext tror hon dock 
kan vara svårt, eftersom sidantalet blir ett större hinder där: ”det kan vara avskräckande, 
dom har hög press på sig att veta att dom har mycket att göra […] så att det kan vara lite 
avskräckande om man inte har en läshastighet på engelska som är så hög.” Det är tydligt 
att eleverna och Lena själva gör en skillnad på inre och yttre motivation här, även om de 
inte är medvetna om det. Det är skillnad mellan att läsa utifrån eget intresse och för att 
man själv känner en dragning till litteraturen, och att läsa samma litteratur i en klass-
rumskontext. I en klassrumskontext vet eleverna att de blir bedömda, får betyg på det de 
presterat och läraren – som är en auktoritetsperson – övervakar och ifrågasätter också 
ibland det de tänker, känner och tycker. Dessutom innebär oftast litteraturläsning i sko-
lan att det finns en tidspress, en deadline som måste mötas, medan den läsning som sker 
i hemmet på eget initiativ och utifrån eget intresse får ta den tid det tar.  
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4.3.2 Lisbeth 
Lisbeth tycker också att det är en utmaning att göra eleverna motiverade, och säger att 
”man måste lära känna klassen litegrann och få en känsla av vad dom har för intresse”, 
annars blir det svårt att motivera dem. För henne är alltså den inre motivationen viktig, 
där intresset är motorn, snarare än betyget i slutändan. Hon säger däremot också att hon 
brukar välja uppgifter där eleverna måste tänka själva, uppgifter som är utmanande och 
ibland närmar sig tävlingsstruktur. Det tyder på att den yttre motivationen, att se elever-
na prestera och få bra resultat också väger in när hon konstruerar uppgifter till sina läs-
moment. Utmaningarna behöver dock inte vara någonting negativt, så länge de fokuse-
rar på att hjälpa eleverna framåt, snarare än att vara prestationsbaserade.  
 
Hon tycker också att det är viktigt att ”försöka få eleverna att komma med tankar” innan 
och under tiden de läser texterna för att få motivationen att öka. Hon tar upp ett exempel 
med en text, där hon lät eleverna gissa händelseförloppet och ”allt som dom trodde 
skulle hända var ju helt fel, jag visste det i förväg […] dom kommer att tänka att det 
kommer att bli såhär, men det var inte så, så då försöker man tävla lite med dom: ’are 
you sure, is that really what’s gonna happen?’” Hon upplever att det gör eleverna ny-
fikna och intresserade av att få veta vad som händer, vilket höjer deras motivation och 
gör litteraturen mer lockande att läsa.  
 
Lisbeth jobbar med litteraturen i olika steg. Först låter hon eleverna läsa på egen hand 
och anteckna, sedan placerar hon dem i grupper där de delar med sig av sina läsupple-
velser, tankar och åsikter till varandra, och sedan diskuterar de litteraturen i helklass. 
Hon upplever att det kan vara svårt att få eleverna att prata inför helklass, för att de kän-
ner sig osäkra på sin engelska och för att de är rädda för att svara fel. När detta händer 
brukar hon gå gruppvis och fråga vad gruppen som helhet kommit fram till, och detta 
gör det lättare för eleverna att våga prata. Hon sammanfattar med att säga ”Men alltid 
mindre grupper först, det är då eleverna känner sig trygga. Och sen avrunda nånting som 
en helklass.” Hon strävar efter att alltid prata om litteraturen på något sätt, för att se att 
alla har förstått det som lästs.  
 
När Lisbeth ska arbeta med litteratur i sina klasser har hon två metoder för litteraturur-
val som hon använder sig av. Den första är att eleverna får välja bok själva, men hon 
säger att det ”alltid [finns] dom som hatar att läsa och så sen kan dom inte hitta nånting 
så det är svårt”, fastän hon oftast tycker att det går bra att låta dem välja litteratur på 
egen hand. Den andra metoden hon har är att ge dem olika alternativ. Hon visar upp två 
böcker och berättar om dem, och sedan får eleverna välja vilken av böckerna som ska 
läsas i helklass.  
 
Lisbeth berättar också att hon använder samma metod när hon arbetar med olika teman. 
Hon säger att hon ”styr lite och kommer med förslag: ’vill ni jobba med USA först eller 
vill ni jobba med det här först?’ […] Men vi ska ändå jobba med det.” Hon berättar att 
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det brukar fungera att jobba på det här sättet, att låta dem välja vad de vill göra först. På 
så sätt får de lite frihet att välja, men valet är inte helt fritt.   
 
De svårigheter Lisbeth stöter på när hon undervisar engelsk litteratur är just att få ele-
verna att läsa. Hon menar att en lösning är att ge de omotiverade eleverna lättlästa vers-
ioner av litteraturen, men att det trots det är omöjligt att veta i förväg om eleven kom-
mer att läsa boken eller inte. Hon påpekar också att hon tycker det är viktigt att lita på 
eleverna och på att de tar sitt ansvar, för att de sedan ska kunna göra de uppgifter som 
hör till texterna. Detta påminner om Lenas reflektion kring ljudböcker, och det handlar 
också här om att ge eleverna en text som ligger på rätt språklig nivå, samt att hjälpa dem 
att ta sig in i och igenom boken.  
 
Hon berättar också om de elever som befinner sig i gråzonen mitt mellan de elever som 
inte är motiverade och de elever som är motiverade. Hennes uppfattning är att de elever 
som varken uttrycker vilja eller ovilja att läsa oftast accepterar de uppgifter de blir till-
delade utan större bekymmer. Dessa elever skulle därför kanske motsvara de elever som 
svarade att det är okej att läsa i elevenkäten (se Figur 1). Lisbeth säger också att hon 
brukar peppa eleverna: ”Jag peppar dom, hur viktigt det är att ni läser, varför ni läser. 
Och hoppas att dom tar chansen att göra det, för det är ju det man inte vet.” Att hon för-
söker inspirera dem till att läsa tyder på att hon lägger vikt vid den inre motivationen. 
De ska inte bara uppnå mål, utan Lisbeth vill också att de ska förstå vikten av att läsa. 
 

4.3.3 Lydia 
Lydia tycker att en stor del av att göra eleverna motiverade till att läsa handlar om pre-
sentationen av litteraturen, och att man ”måste på nåt vis förpacka läsningen i ett snyggt 
fodral och aptitretande på olika sätt.” Hon tycker också att det är viktigt att ”placera det 
man ska läsa i ett sammanhang”. Detta för att göra eleverna intresserade av det de för-
väntas läsa. Hon berättar att hon brukar försöka placera litteraturen ”i tid och rum, eller 
ett tema” samt att försöka koppla litteraturen till elevernas omgivning och liv genom att 
knyta an till sådant som hänt nyligt. Hon brukar också arbeta med musik, bild och film 
för att väcka elevernas nyfikenhet. Hon menar att det finns en risk att eleverna redan sett 
filmatiseringen men att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Filmen kan 
till exempel i stället användas för att visa på den stämning som filmskaparen valt att 
förmedla i filmatiseringen. Lydia menar precis som Lena och Lisbeth att det är intresset 
som är nyckeln till motivationen, och att det är viktigt att sträva efter att få eleverna att 
gå in i karaktärernas värld och ”tänka efter - hur skulle det vara att vara nån annan män-
niska en liten stund”. Hon verkar lägga mycket vikt vid att själva läsupplevelsen ska 
vara givande för eleverna, snarare än att läsandet bara sker för att eleverna ska kunna få 
ett betyg.  
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Hon jobbar mycket med diskussioner och reflektioner, och menar att det är viktigt att 
eleverna får jämföra och diskutera olika situationer, samt att de får fundera över karak-
tärernas olika val:  

När dom gör nånting som man tycker är dumt, varför tänker man så och när man tycker att man 
förstår precis, ’jamen jag skulle ha gjort likadant för att…’, så tar man ju på sig en annan persons 
kläder eller vad man ska säga och får uppleva det, och om det så bara är för en liten stund så har 
man kanske ändå väckt lite, lite intresse utav det. 

Lydia säger att det finns många elever som aldrig läser annat än det som krävs från sko-
lans håll, varken på svenska eller på något annat språk, vilket stämmer överens med vad 
elevenkäten signalerar (se Figur 3). Hon kallar strävan efter att ge eleverna läsglädje för 
”lite utav ett missionsuppdrag som man har som språklärare”, vilket återigen styrker 
antagandet att det är den inre motivationen som är målet för Lydia. Det handlar enligt 
henne om att hitta litteratur som ligger på en lagom nivå för eleverna, för att de ska bli 
intresserade och därigenom motiverade. Hon tycker att litteraturen ska bjuda på en ut-
maning, men den ska vara lagom stor. Det får inte bli för svårt eller för enkelt: ”det får 
ju helst inte bli en flopp därför då […] har dom ju fått en tråkig och negativ upplevelse 
av litteratur istället.” Det skulle motarbeta hela hennes syfte med litteraturläsningen.  
 
På frågan om huruvida hon upplever att det finns en press på lärare att eleverna ska 
känna sig motiverade, så svarar hon att det är en jätteviktig del av lärarjobbet att försöka 
motivera eleverna. Det handlar inte bara om att motivera eleverna till att läsa eller att 
genomföra en uppgift, ibland kan det handla om att motivera eleverna till att överhu-
vudtaget komma till skolan. Hon är också noga med att påpeka att utmaningen inte bara 
handlar om att motivera de omotiverade, utan också att hålla lågan hos de redan motive-
rade eleverna vid liv, genom att ge dem uppgifter som utmanar och ger dem ”något att 
bita i”. Hon säger att de elever som är motiverade kan hon ”sätta nästan vad som helst i 
händerna på”, utan att utmaningen i läsningen försvinner. Dessa elever har redan en 
genreöverskridande motivation till att läsa, och de är intresserade av läsningen i sig, så 
att ge dem svårare uppgifter att lösa drabbar inte deras motivation negativt utan driver 
dem framåt.  
 
Lydia upplever att det som motiverar hennes elever mest är diskussionsuppgifter, men 
hon säger att hon ofta måste ställa frågor som hjälper eleverna att ”tänka i två steg”. 
Exempel hon ger är ”om det handlar just om en karaktärsanalys, att ’vem är den här 
personen? Är han lik nån du känner?’ eller ’tycker du om den här personen? Skulle du 
vilja ha den som nån som fanns i ditt liv? Varför? Varför inte?’” Hon menar att frågor 
som dessa leder till att eleven tänker djupare än hen hade gjort utan frågorna: ”Man 
måste ha fattat vem den här personen är, och man måste också samtidigt tänka ’vad har 
jag för åsikter om hur människor ska vara kring mig, hur vill jag att… hur mår jag 
bra?’”  
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När Lydia arbetar med diskussionsuppgifter så sker det oftast i små grupper, oavsett om 
det handlar om litteraturen eller andra arbetsområden. Hon låter eleverna arbeta i små 
grupper med frågor som hon gett dem, och sedan går hon runt och lyssnar på vad de 
säger och ställer följdfrågor om hon tycker att det behövs. Hon tycker att diskussion i 
helklass är svårt, och utesluter de elever som tycker att det är jobbigt att prata inför hela 
klassen, men som ”kanske kan tänka sig att säga åtminstone litegrann i en liten grupp 
där dom känner sig trygga och bekväma”. Därför menar hon att diskussioner i helklass 
kan leda till att elever blir förbisedda: ”Så skulle man uteslutande ha helklass då skulle 
man ju på något vis stänga dom ute från att kunna formulera sig.” Trots problemen  med 
att få vissa elever att prata tycker hon ändå att diskussioner i helklass kan fungera, om 
de grundar sig på de diskussioner som skett i grupperna.  

[…] och så har nån sån här elev som normalt inte yttrar sig i helklass sagt nånting intressant, då 
kan man ju plocka upp det, att ’nämen du sa nånting angående det här. Det tyckte jag var jättein-
tressant. Kan du berätta?’ Och då kanske det inte blir lika långt som hen sa i gruppen, men i… 
ändå har fått säga nånting i helklass, och så bryta den spärren då. 

 
Hon upplever också att elevernas inställning till litteraturen handlar om texturvalet. Väl-
jer hon att använda texter som behandlar kriser eller svåra beslut så blir diskussionerna 
ofta etiskt och moraliskt färgade, vilket hon tycker är bra. Hon säger också att variation 
är viktigt, och att det är något eleverna brukar tycka är positivt när de utvärderar sina 
kurser. Hon påpekar att även roliga uppgifter kan bli uttjatade om de används för ofta. 
Variation är viktigt för att hennes elever ska känna sig motiverade.  
 
Lydia har som grundmål att alla elever ska läsa minst två romaner var, men en övre 
gräns finns inte. En av dessa två böcker läser hon generellt sett i helklass, för att kunna 
diskutera den med eleverna, och då arbetar de utifrån teman. Den andra romanen får de 
välja på egen hand, och hon säger att de får välja i stort sett vilken litteratur de vill, så 
länge det är skönlitteratur. Hon berättar att det kan vara böcker som inte är ”så skräm-
mande tjocka”, men kravet är att innehållet ska vara någonting som tilltalar eleverna och 
hon säger att innehållet ska vara ”vettigt”. Hon säger dock att det för vissa elever 
”kanske inte är primärt finlitteratur man måste läsa utan det är väl att dom läser”, ibland 
går själva läsningen före litterär kvalité.  
 
Lydia berättar att lärarna läser mycket ungdomslitteratur och tipsar varandra om roma-
ner som kan passa att läsa i ett skolsammanhang. De har också har elever som testläser 
romaner innan de används i klassrummet. De frågar eleven om hen skulle kunna tänka 
sig att läsa en viss roman och säga vad hen tycker. Om eleven tycker om litteraturen och 
tror att andra elever också skulle göra det så tar lärarna det i beaktan och försöker köpa 
in dessa böcker i klassuppsättning. Hon berättar att det är uppskattat bland eleverna: 
”det brukar dom gilla, att få ett sånt ansvarsuppdrag att […] ’jag tänkte att du kanske 
kunde läsa den här och tycka nånting. Och behöver inte gilla den, du ska verkligen vara 
ärlig’”. 
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De svårigheter Lydia upplever med att motivera eleverna till att läsa skönlitteratur på 
engelska handlar oftast om en ovilja att göra saker som är jobbiga, och grundar sig inte i 
första hand i språkproblem. Hon upplever att eleverna ser så pass mycket filmklipp, 
serier och filmer att deras engelskkunskaper inte är ett bekymmer. Hon säger också att 
hon sett en stor förändring under de 30 år hon arbetat som lärare, där den språkliga spär-
ren försvunnit och det inte är några större problem att få eleverna att förstå det de läser 
på engelska eftersom de är konstant omgivna av språket. ”Elever med svårigheter för 
engelska finns ju kvar, men generellt så är det fler elever som inte […] bromsar upp för 
att det är engelska. Och det är nog för att dom är så otroligt omgivna i en digital värld, 
där så hemskt mycket är på engelska.” Hon upplever att de språkliga svårigheter elever-
na stöter på snarare berör det specialpedagogiska fältet, och inte att de behöver bli bättre 
på det engelska språket i sig.  
 
Lydia avslutar med att säga att ”alla vill lära sig engelska, även den som stångar pannan 
blodig förstår att engelska är viktigt, det är väldigt sällan man hör ’varför ska jag lära 
mig det här’, därför dom lever i en väld där engelskan är så dominerande”, men däremot 
tycker eleverna att ”det är jobbigt, för att det är svårt, och [de] känner kanske sig miss-
lyckade ibland och sådär, och det är ju det där att försöka hitta lagom utmaning och så. 
Och kanske i den bästa av världar hitta en upplevelse för dom, även om dom tycker det 
är svårt.” Att eleverna känner sig misslyckade är också ett tecken på att de fokuserar på 
prestation, och att den motivation de känner är av det yttre slaget. Känner man inre mo-
tivation ligger glädjen i genomförandet, och inte i det slutliga resultatet.  
 

4.3.4 Sammanfattning av lärarintervjuer 
Alla tre lärare som intervjuats är överens om att det kan vara svårt att motivera eleverna 
till att läsa på engelska. De upplever att det finns olika anledningar till detta, bland annat 
tidspress, brist på självförtroende och ibland även en oförmåga eller ovana att kunna 
arbeta sig förbi språkliga svårigheter. Lena, Lisbeth och Lydia är också överens om att 
nyckeln till att motivera eleverna till att läsa skönlitteratur på engelska är att hitta littera-
tur och övningar som engagerar och intresserar eleverna.  
 
De arbetar mycket muntligt med eleverna, främst i grupper men också genom att lyfta 
frågor i helklass. Att arbeta med litteratur i helklass tycker de kan vara ganska svårt, 
huvudsakligen för att eleverna blir mycket mer självmedvetna när hela klassen lyssnar, 
och de är rädda för att svara fel. Därför väljer de ofta att lyfta en grupps slutsatser, eller 
att öppna för eleven att tala genom att poängtera att hen haft en bra tanke som bör delas 
med resten av klassen.  
 
Litteraturen väljer de på olika sätt, det de har gemensamt är att de alla i viss utsträck-
ning låter eleverna välja själva. Lydia varierar mellan att läsa böcker i helklass och att 
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låta eleverna välja fritt, Lisbeth låter eleverna välja mellan två böcker vid läsning i hel-
klass eller låter eleverna fritt välja litteratur, och Lena väljer en klassbok efter tema eller 
låter eleverna välja fritt inom vissa ramar men säger att det också går bra att eleverna 
kommer med egna förslag på litteratur. 
 
De arbetar också på olika sätt för att motivera eleverna. Film, ljudböcker, dramaövning-
ar och diskussionsuppgifter är några av de metoder som lärarna använder sig av för att 
motivera sina elever. Diskussionerna är det som tydligast återkommer i alla de tre lärar-
intervjuerna när motiverande arbetssätt diskuteras.  

4.4 Lärarenkäter 
Lärarenkäten besvarades av 26 personer, mellan den andra och 10 mars 2015. Procenten 
är avrundade, därför kan summan av de olika procentsatserna överstiga 100%. Läsning-
en av stapeldiagrammen sker på samma sätt som i presentationen av elevenkäterna. Med 
Figur 13 (se nedan) som exempel: I stapeln finns den procent av lärarna som angett ett 
svar, till exempel 46% för svaret ”Jämnt fördelat”. Till vänster i diagrammets Y-axel 
finns värdet av antalet svar. 12 lärare har angett svaret ”Jämnt fördelat”, och därför når 
denna stapel upp till linjen som markerar antalet 12 i Y-axeln. Det sista diagrammet, 
Figur 17, är undantaget detta system eftersom lärarna kunnat välja flera alternativ. Där-
för skulle procentsatserna bli missvisande. I stället representerar siffrorna i staplarna det 
antal lärare som kryssat för varje enskilt alternativ. 
 

 
Figur 13 

Nära hälften av lärarna (12) som svarat på enkäten uppger att det finns en jämn fördel-
ning mellan de elever som är motiverade till att läsa, och de som inte är det. Sju lärare 
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har svarat att de flesta eleverna är motiverade, lika många som har svarat att det är få av 
deras elever som känner sig motiverade.  
 

 
Figur 14 

 
De allra flesta, 25 av 26, arbetar på ett kombinerat sätt med skönlitteraturen, det vill 
säga muntligt och skriftligt. Eftersom den lärare som svarat ”samtliga” också kan sägas 
arbeta kombinerat har det svaret också räknats in i dessa 25, trots att hen står separat i 
diagrammet. En lärare har kryssat för alternativet ”muntligt”.  Att ingen av lärarna sva-
rat att de enbart arbetar skriftligt med litteraturen är måhända ingen överraskning idag 
när den sociokulturella teorin är allmänrådande inom pedagogiken.  
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Figur 15 

Här kunde lärarna ge flera svar, så det totala antalet svar är sammanräknat 28, men det 
totala antalet svarande är fortfarande 26. Den största delen av lärarna, 36%, vilket mots-
varar 10 informanter, har svarat att det är eleverna som väljer, fast ur lärarnas urval. 
Detta stämmer inte särskilt bra överens med elevenkäten, där en majoritet svarade att 
det är lärarna som väljer litteraturen. Sex stycken har svarat att de väljer ut litteraturen, 
fem har svarat att litteraturen väljs gemensamt av lärare och elever, och en lärare har 
svarat att det är eleverna som väljer vilken litteratur de ska läsa. Under ”övrigt” finns de 
svar som lärarna skrivit i motsvarande ”övrigt”-kategori i enkäten, totalt sex. Två av 
dessa lärare har svarat att det sker i en blandning av de andra alternativen som fanns. En 
lärare har svarat att eleverna väljer en roman, och en väljs av eleverna ur lärarens lista. 
En annan lärare har svarat att litteratururvalet sker på samtliga sätt ”beroende på syftet 
med läsningen, vilken grupp, m.fl. faktorer”. En tredje lärare har svarat att det ibland 
sker ur klassuppsättningar som hen väljer, och ibland är det ett fritt val för eleverna. En 
lärare skriver att litteratururvalet sker ”varierande. Läser vi noveller väljer oftast jag. 
Romaner väljer eleverna själva”. Detta är kanske inte speciellt konstigt med tanke på att 
noveller oftast inte finns lika självklart tillgängliga för elever. 
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Figur 16 

 Över hälften av lärarna, 17 personer, tycker att eleverna ibland känner sig motiverade 
till att läsa på engelska. Åtta lärare har svarat att eleverna oftast inte är motiverade, en 
lärare har svarat att eleverna alltid känner sig motiverade till att läsa skönlitteratur. Detta 
stämmer ganska bra överens med elevenkäten (se Figur 6) där 44 procent av eleverna 
svarade att de ibland känner sig motiverade till att läsa på engelska. Det är dock bara en 
lärare, motsvarande fyra procent, som svarat att eleverna alltid känner sig motiverade, 
medan det i elevenkäten är 16 procent av eleverna som svarat att de känner sig motive-
rade. I elevenkäten svarade 38 procent av eleverna att de inte känner sig motiverade, 
medan lärarenkäten återger en positivare bild, då ingen av lärarna valt att svara ”nej, 
aldrig” på denna fråga.  
 

4%	  

65%	  

31%	  

0%	  0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  

Ja,	  alltid	   Ja,	  ibland	   Nej,	  oftast	  inte	   Nej,	  aldrig	  

Upplever	  du	  att	  eleverna	  allmänt	  
känner	  sig	  motiverade	  till	  att	  läsa	  

skönlitteratur	  på	  engelska?	  



 48 

 
Figur 17 

Även här har lärarna kunnat välja flera alternativ. Alla 26 lärare har svarat, men det to-
tala antalet svar på frågan är 61. Som tidigare förklarats representerar siffrorna i staplar-
na därför antalet svarande lärare i varje kategori i stället för procent, eftersom procenten 
blir missvisande. 19 lärare har svarat att de arbetar med litteraturen i helklass och 17 
lärare har kryssat för att de arbetar med litteraturen i mindre grupper. Dessa två alterna-
tiv verkar alltså vara de allra vanligaste. 11 lärare har valt alternativet ”enskilt”, och 7 
lärare har kryssat för ”i större grupper” respektive ”i par”.  
 

4.4.1 Kvalitativa enkätfrågor 
De sista frågorna i lärarenkäten var som tidigare nämnts två kvalitativa frågor, där lärar-
na fick svara fritt. Här följer en sammanställning av svaren på dessa två frågor, samt i 
slutet det som lärarna skrev i svarsrutan där de kunde fylla i övriga tillägg och kommen-
tarer.  
 

Vad tror du motiverar eleverna? 
18 av 26 lärare har svarat på denna fråga. En majoritet, 11 av 18, uppger att det handlar 
om att välja texter som är intressanta och relevanta, med karaktärer som eleverna kan 
identifiera sig med och relatera till. En lärare skriver att det är viktigt att också läraren är 
intresserad av texterna, och avråder från att använda sig av lärobokstexter, för ”de är 
alltid fruktansvärt tråkiga”.  
 
Nyfikenhet är ett annat ord som återkommer. En lärare skriver: ”Elever är oftast sugna 
på att läsa. Jag tror att läsningen i sig motiverar dr flesta av mina elever. Ökat ordförråd 
och nyfikenhet är andra faktorer som spelar större roll än vilka övningar vi gör.” Nyfi-
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kenhet spelar också in i ett svar från en annan lärare, som säger att autentiska mottagare 
är viktigt. Det kan till exempel handla om en ”boktrailer på youtube, [eller att] skypa 
med en annan klass om boken eller blogga[r]”. Detta hjälper eleverna att relatera ef-
tersom uppgiften är något som går att koppla direkt till deras egen vardag.  
 
Flera av lärarna uppger att diskussioner är ett bra sätt att motivera eleverna på. Samma 
lärare som skriver att lärobokstexter är tråkiga tipsar om att välja texter som är ”lite 
kontroversiella” ibland, för att man då får någonting att diskutera med klassen. En an-
nan lärare skriver att diskussioner i små grupper ökar motivationen till att läsa, och en 
tredje lärare nämner debatter utifrån olika karaktärers perspektiv som ett effektivt sätt 
att höja motivationen.  
 
Två av lärarna skriver att inflytande är en viktig del av att motivera eleverna. En av dem 
skriver att ”vissa riktlinjer kan man sätta men kan de välja fritt vill de läsa mer.” Den 
andra läraren är inne på samma linje, och skriver att det inte är många elever som själva 
skulle välja att läsa på engelska, men att det går lättare när de får välja bok helt själva. 
Hen skriver att det oftast går bra när hen väljer böcker i klassuppsättning också, så länge 
det ges en ordentlig bakgrund till romanen och de diskuterar den efteråt. Ett annat sätt 
hen nämner för att motivera eleverna är koppling till film.  
 
En lärare skriver att motivationen främst kommer från strävan att höja språkförståelsen 
så att eleverna kan nå de högsta betygsstegen. För dessa elever, och även läraren, är 
motivationen av den yttre varianten. En annan svarar ”språkutveckling o för att de 
måste” på frågan, vilket knappast tyder på att eleverna känner glädje och intresse för 
läsningen. En tredje lärare ger ett täckande svar på vad som motiverar eleverna: ”Hel-
heten, alltså känslan av att de tränar upp sin engelska samtidigt som de blir smartare 
människor av att läsa skönlitteratur. Det är viktigt att skapa känslan av att kloka männi-
skor läser.” 
 

Finns det några övningar som motiverar eleverna extra mycket? 
På denna fråga finns 14 svar, vilket betyder att 12 lärare valt att inte svara.  
 
Flera lärare nämner diskussioner som motiverande för eleverna. De nämner bokcirklar, 
debatter, och seminarieliknande strukturer. En lärare har svarat att diskussioner ”moti-
verar mycket, men dock mest i efterhand. Då lär de sig till nästa gång att det är tråkigt 
om man inte har läst.” 
 
Tre lärare använder boksamtal för att motivera eleverna. En lärare skriver: ”Jag har ar-
betat med bokcirkel den här terminen och där har de förutom att de känner en press från 
kamraterna i gruppen att göra sina uppgifter också upptäckt hur mycket gruppsamtalen 
utvecklar språkförmågan och att de ger en rikare läsupplevelse.” En annan lärare skri-
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ver: ”När de visste att jag hade läst alla böckerna och jag kontinuerligt hade gruppsam-
tal där de visste att deras insatser skulle bli sedda [blev de motiverade att läsa]”. 
 
Två av lärarna nämner betyg som en motiverande faktor för eleverna. Den ena läraren 
skriver att eleverna blir mer motiverade ”om de vet att övningarna direkt kan påverka 
betyg”. En annan lärare svarar att bokprov gör eleverna motiverade, och tillägger ”då 
läser de flesta… :)” Dessa lärare arbetar därför med yttre motivation för att motivera 
eleverna.  
 
Några lärare nämner återigen intresse, och att välja litteraturen och arbetssätten utifrån 
hur relevanta de är för eleverna, vilket stämmer överens med definitionen av inre moti-
vation och vad som ökar och driver den.  
 

Övrigt 
Under kategorin ”övriga tillägg och kommentarer” finns nio svar. Några lärare fortsätter 
att kommentera litteraturläsningen. Nedan följer deras reflektioner.  
 
En lärare skriver om hur hen avslutar sina läsprojekt: 

Jag brukar ofta avsluta läsprojekten med att eleverna i grupp får rita en mindmap över boken. 
Mindmapen ligger sedan till grund för ett samtal om boken med respektive grupp. Ett minus är att 
det här tar ganska tid i anspråk men det ger å andra sidan väldigt mycket underlag för betyg. 

 
En annan lärare uttrycker frustration över att eleverna förväntar sig att de ska skriva 
recensioner av böckerna de läst: 

Det är självklart viktigt att "redovisa" läsandet på något vis. Det bör göras på varierande sätt - be-
roende på elevernas nivå. Det borde vara förbjudet att sätta eleverna att skriva "recensioner" av 
böcker. Det finns så många problem med det konceptet. Uppgifterna måste vara mer genomtänkta 
för att uppmuntra och utveckla analysförmågan. Mina ettor frågar ALLTID "ska vi skriva recens-
ion på boken sen?" Hela ettan, innan de lär sig att nej, ni ska inte skriva recension på en bok, det 
kommer aldrig att hända. 

 

Följande lärare skriver om hur hen kombinerar läsning av skönlitteratur med andra upp-
gifter:  

Det är också roligt och intressant att ibland kombinera "bokredovisning" med lite friare skrivande - 
tex att de, utifrån sina egna erfarenheter och åsikter, får skriva en essä om något 'etiskt dilemma' 
som boken behandlar. Tex just nu har vi sett Tristan och Isolde och skriver en essä med frågeställ-
ningar om 'vad är viktigast för dig: plikten eller kärleken' 

 
En lärare skriver att det är lättare att få eleverna att läsa skönlitteratur på engelska än på 
svenska ”hur märkligt det än låter”. Hen menar att det handlar om engelskans höga sta-
tus. 
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”Formativt är A och O”, svarar en lärare, och en annan skriver att ”läsning är oundgäng-
ligt, oumbärligt, oersättligt”. Det speglar åsikten att litteraturen är någonting väsentligt i 
undervisningen, och att det handlar om mer än att hjälpa eleverna att nå ett visst betygs-
steg. Den formativa bedömningen, alltså bedömning efter utveckling snarare än separata 
prestationer, ligger i linje med den inre motivationens betydelse för utveckling. Kom-
mentaren om att litteraturen visar att litteraturen har ett annat syfte än att skapa bedöm-
ningsunderlag för eleverna, det finns andra typer av övningar som också mäter läsför-
ståelse. 
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5 Resultatdiskussion 
Här diskuteras resultaten i förhållande till forskningen som presenterades i kapitel 2. 
Diskussionen är uppdelad efter de olika frågeställningarna, och i slutet av kapitlet finns 
en metoddiskussion, en slutsats och förslag på vidare forskning. 
 

5.1 Svenska gymnasieelevers inställningar till att läsa engelsk skönlit-
teratur 

Majoriteten av de elever som deltagit i undersökningen, både genom intervjuer och en-
käten, känner sig inte vidare motiverade till att läsa. Det stämmer till största del överens 
med vad lärarna rapporterar, och det är förstås inte speciellt positivt. Emma är den av de 
intervjuade eleverna som visar på ett genreöverskridande intresse för litteratur, vilket 
tyder på att hennes motivation kommer inifrån, enligt den definition av inre motivation 
som Guthrie och Wigfield ger (2000, s. 405).  
 
Att eleverna känner att de inte är motiverade, vilket gäller för de flesta av informanterna 
i både intervjuer och enkäter, tyder på att det finns element i undervisningen som de 
antingen inte är nöjda med, eller som utformats på ett sådant sätt att de inte känner sig 
intresserade av att läsa. Ett skäl till detta kan förstås vara att allt som sker i skolan yt-
terst leder till en bedömning. Emma säger att killarna i hennes klass inte pratar så myck-
et i klassrummet, men att det sker diskussioner om litteraturen utanför klassrummet. Här 
finns en tydlig skillnad mellan hur eleverna upplever litteraturen i och utanför klass-
rummet. Säljö (2010) menar att lärande är socialt, och att vi är byggda för att lära oss 
tillsammans med andra (2010, s. 233). Att klassrummet är uppbyggt efter en sådan tyd-
lig hierarki, med en lärare som bedömer allt som sägs och elever som förväntas prestera, 
går stick i stäv med den sociokulturella teorin. Det som Emma beskriver bekräftar teo-
rin. I klassrummet, under lärarnas övervakning, blir klasskamraterna tysta. Utanför 
klassrummet, när alla som deltar i samtalet befinner sig på samma plan, kan diskussion-
erna ske på ett naturligt sätt utan att orden vägs och det finns en risk att de tänker ”fel”.  
 
Guthrie och Wigfield (2000) menar att elever som är mindre motiverade till att läsa 
också lägger mindre tid på att genomföra läsningen och anstränger sig dessutom inte 
lika mycket för att förstå som de motiverade eleverna. Detta syns hos Edvin och Ema-
nuel, som letar snabba svar på det de inte förstår för att ta sig vidare i texten. Emma å 
andra sidan reagerar när hon läser någonting som hon inte förstår, men löser problemet 
genom att leta efter svaret i kontexten.  
 
Vad gäller de uppgifter som eleverna genomför är det mycket intressant att Edvin gissar 
på att de ska skriva en recension av böckerna de läser eftersom det tyder på att de upp-
gifter som han arbetat med tidigare inte varit tillräckligt varierade. Han säger också att 
han tycker att man kan skriva en recension eller en sammanfattning av litteraturen efter 
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att den diskuterats med klassen. Också Emanuel och Emma pratar om enskilda uppgif-
ter, Emanuel säger att det var så de arbetade med den på högstadiet, och Emma tycker 
att det är roligt att skriva på egen hand men är väldigt tydlig med att hon gillar att disku-
tera litteraturen. Papadima-Sophocleous (2009), Retelsdorf, Köller och Möller (2011)  
samt Guthrie med flera (2006) kommer alla fram till att stimulerande och nyskapande 
uppgifter med koppling till elevernas omvärld påverkar motivationen positivt, vilket 
också gör att elevernas läsprestationer förbättras. Att eleverna upplever att det finns 
speciella uppgifter som alltid återkommer i samband med litteraturen är inte någonting 
positivt. Speciellt inte när det leder till att eleverna alltid gissar på ”bokrecension” när 
de får frågan om hur de tror att litteraturen ska bearbetas.  

5.2 Lärarnas metoder för att motivera eleverna att läsa skönlitteratur 
på engelska 

Om man ställer Lydias tankar om att lyfta elevernas intresse genom att inte ge dem för 
svåra texter i relation till Emma och Edvins upplevelser av att läsa skönlitteratur på eng-
elska i skolan, så är det väl så att Edvins läsning i de flesta fall har varit det som Lydia 
kallar en ”flopp”, medan den läsning som Emma har gjort har varit mer lyckad. Detta 
eftersom hon har det inneboende intresset för litteratur som Edvin saknar. Detta under-
stöds av Guthrie och Wigfield (2000) som utöver att hävda att motivation är genreöver-
skridande (som hos Emma), också betonar att intresse inte är synonymt med motivation, 
vilket Edvin är ett bra exempel på. Han är väldigt intresserad av berättande via film, 
men inte av berättande via litteratur.  
 
Lärarna i enkäten tycker också att diskussioner är ett bra sätt att motivera eleverna. Att 
sociala samspel är bra för lärandet är knutet både till den sociokulturella teorin (Säljö, 
2010, s. 231) och Guthrie med fleras sammanställning, där en av delarna är att sociala 
mål och lärande i grupp tillsammans med andra elever höjer elevernas motivation för att 
läsa (Guthrie et al., 2010, s. 233). Detta sätt att arbeta har stort stöd i forskningen (Säljö, 
2010 samt Guthrie et al., 2006) och bör ligga till grund för mycket av arbetet som sker i 
skolan. Det är dock viktigt att påpeka att lärarna nämner en gräns för hur många som 
kan delta i denna sociala grupp. De säger att det är svårt att diskutera litteratur i hel-
klass, eftersom de elever som är osäkra på sin förmåga då tystnar. Dessutom är det 
omöjligt att alla ge alla samma mängd taltid i en helklass som i grupp, eftersom samma 
tid då ska delas på fler elever. Lisbeth och Lydia löser detta genom att inleda med 
gruppdiskussioner, för att sedan sammanfatta och plocka upp tankar i helklass. I lärar-
enkäterna har de flesta svarat att de kombinerar gruppdiskussioner med diskussioner i 
helklass, vilket leder till att fler får säga något i de små grupperna och det de säger kan 
sedan plockas upp i helklass, vilket Lisbeth och Lydia också nämner. 
 
Att plocka upp enskilda elevers tankar i helklass är också ett sätt att visa att man som 
lärare är engagerad i och bryr sig om vad eleverna säger, vilket Guthrie med flera listar 
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som punkt fem när de redogör för faktorer som ökar elevernas motivation för läsning 
(2006, s. 233). Att visa att man ser eleverna och lyssnar på dem är en grundförutsättning 
för att de ska känna att det de gör är någonting värt. 
 
Day och Bamford (2002) menar att litteraturläsning ska ske i tystnad och på egen hand, 
för att läsning enligt dem bör ske utifrån eget intresse och för upplevelsens skull. Detta 
är någonting som lärarna inte alltid arbetar efter, vilket kanske främst framkommer i 
lärarenkäten. Två av lärarna nämnde i den kvalitativa delen av lärarenkäten att strävan 
efter betyg höjer elevernas motivation, vilket enligt Guthrie och Wigfield (2000) i såd-
ana fall rör sig om yttre motivation. En tredje lärare har skrivit att bokprov är motive-
rande, för att de flesta då läser. Guthrie och Wigfield menar att yttre motivation på lång 
sikt drabbar den inre motivationen negativt, eftersom elevernas motivation oftast för-
svinner när belöningen som ett bra betyg utgör tas bort ur ekvationen (2000, s. 408), och 
att uppge strävan efter betyg som en motivator för eleverna stämmer alltså inte heller 
överens med det som Day och Bamford (2002) kommit fram till.  
 
Papadima-Sophocleous (2009) kom i sin artikel fram till att de kreativa uppgifter som 
eleverna gjorde speglade sig i positiva resultat på läsförståelsetesten (s. 130). Även 
Guthrie med flera (2006, s. 243) och Retelsdorf, Köller och Möllers forskning pekar på 
samma sak (2011, s. 555). Alltså är det bra att lärarna i undersökningen använder sig 
mycket av diskussionsövningar, och Lydia slår i detta fall huvudet på spiken när hon 
säger att även roliga övningar som eleverna älskar kan bli tråkiga om de genomförs för 
ofta. Variation och kreativitet är bevisligen viktiga för att eleverna ska känna sig moti-
verade till att läsa.  
 
Uppgifter som kopplar till elevernas omvärld är enligt Guthrie och Wigfield en faktor 
som höjer elevernas inre motivation (2000, s. 411), vilket alla lärare berättar att de an-
vänder, på ett eller flera sätt. Dramaövningar, kopplingar till aktuella händelser och dis-
kussioner som behandlar etiska dilemman motiverar eleverna till att läsa enligt lärarna. 
Intressant är också iakttagelsen att så många av lärarna anser att det inte i första hand är 
språket som utgör problemet för eleverna. Lärarna uppger att eleverna är så omgivna av 
engelska i sin vardag att kontakten med engelska inte är utmanande i sig. Lärarna verkar 
också anstränga sig hårt för att konstruera uppgifter som eleverna tycker är intressanta 
och relevanta, vilket är positivt med tanke på att Guthrie med flera (2006) fastställt att 
just intresset är så viktigt för motivationen. Ändå är det många elever som inte känner 
sig motiverade. Förmodligen har det att göra med just bedömningsdelen av klassrums-
kontexten.  

5.3 Elever och lärares åsikter om litteratururval 
Att som lärare lyckas få eleverna att läsa minst en bok i veckan på engelska, vilket Day 
och Bamford förespråkar (2002, s. 138), är om inte omöjligt så i alla fall oerhört svårt. 
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De säger i och för sig att böckerna inte behöver vara långa, utan att det är själva läsva-
nan och läsupplevelsen som är i fokus, men på den nivå som elever i gymnasiet befinner 
sig är inte utbudet av korta romaner speciellt stort, om det dessutom ska vara böcker 
som intresserar och engagerar eleverna. Det måste alltså till viss del ske en förändring i 
skolsystemet för att den läsning som Day och Bamford förespråkar ska kunna ske. Ett 
förslag är att man i stil med det amerikanska skolsystemet inför separata litteraturäm-
nen. På så sätt skulle fokus kunna läggas på litteratur och lärarna skulle slippa känna 
press på att ett visst antal böcker ska läsas varje år.  
 
Retelsdorf, Köller och Möller (2011) visade med sin forskning att den läsning som ut-
gick från elevernas intresse och nöjet att läsa ledde till att elevernas motivation ökade 
och därmed förbättrades också prestationen. Även Guthrie med flera (2006) kom fram 
till att litteratur och övningar som relateras till elevernas liv ökar motivationen för att 
läsa. Kanske bör man använda samma metod vid litteratururval som när man konstrue-
rar uppgifter – att sträva efter variation, och dessutom se till att eleverna läser litteratur 
som är kopplad till deras omvärld. Om litteratururvalet sker på olika sätt finner man inte 
bara en gyllene medelväg mellan elevernas fria vilja och lärarnas krav på kontroll, ele-
verna riskerar inte heller att de redan läst den litteratur som de är intresserade av ef-
tersom lärarna kan ge alternativ som de inte har läst, och de får dessutom möjlighet att 
välja på egen hand. Ibland kanske det är skönt att få en bok tilldelad sig, medan det 
ibland är roligare att leta reda på något som intresserar en personligen. Detta stöds ve-
tenskapligt av Guthrie med flera, som påpekar att valfrihet ökar elevernas motivation 
för läsning (2006, s. 233).  
 
Att texterna ska vara intressanta för eleverna är kanske det allra tydligaste denna rapport 
kommit fram till. Edvin, som själv säger att han tycker att litteraturläsning på engelska 
är tråkigt och jobbigt, säger sedan att det kan bli väldigt intressant när han lyckas ta sig 
in i handlingen, och Lena lyckades motivera en elev genom att kombinera ljudbok och 
faktisk bok, för att den blev intressantare för eleven när den presenterades på det sättet. 
Emmas intresse sprider sig vidare till annan litteratur och gör att hon prövar läsa littera-
tur som hon aldrig plockat upp annars. Intresse, nyfikenhet, relevans och att texten är 
attraktiv är väldigt viktigt för samtliga som har deltagit i denna studie, vilket stämmer 
fint överens med forskningen på fältet, bland annat den sammanställning som genom-
fördes av Guthrie med flera (2006), men också Guthries forskning tillsammans med 
Wigfield (2000) samt den forskning som genomförts av Retelsdorf, Köller och Möller 
(2011) och Papadima-Sophocleous (2009).  
 

5.4 Metoddiskussion 
Denna undersökning är inte på långt när nog täckande för att ge ett generellt svar på vad 
som motiverar elever, och hur lärare tänker kring detta. Visserligen ger enkäterna en 
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bredare grund att stå på än om undersökningen baserats enbart på de sex intervjuperso-
nerna, men för att denna uppsats ska ha en vetenskaplig genomslagskraft behövs fler 
elevintervjuer med elever från alla årskurser på gymnasiet, med större nationell utbred-
ning. Samma sak gäller för lärarintervjuerna.  
 
Dessutom har Edvin och Emanuel av eleverna, på grund av att intervjuerna placerats 
strax innan lunchtid, kanske inte gett lika uttömmande svar som de skulle ha gett om 
intervjuerna genomförts en annan tid på dagen. Intervjun med Emma drabbades av tek-
niska svårigheter, vilket drabbade intervjuns flyt. Alla frågor ställdes och de blev besva-
rade, men de tekniska svårigheterna kan ha påverkat resten av intervjun.  
 
Vad gäller enkäterna har validiteten blivit drabbad av att frågorna på ett par ställen var 
utformade på ett otydligt sätt, så att bredden på svaren är bredare än tänkt (Figur 10, 
Figur 14) eller tolkades på olika sätt av informanterna (Figur 12). Det har heller inte 
skett någon interbedömarverifiering på grund av tidsbrist, så citaten i den kvalitativa 
delen av enkäten har bara kategoriserats av en person, en gång.  
 

5.5 Slutsats 
Slutsatsen som dras från denna undersökning är att det inte i första hand är det engelska 
språket som är hindret för att göra eleverna motiverade till att läsa på engelska. De är 
redan omgivna av engelska, så de är vana vid den. Det är svårt att svara på varför så 
många elever inte känner sig motiverade, det som går att fastställa är vad de själva, och 
lärare som jobbar med elever i deras ålder, upplever motiverar dem. Inflytande, diskuss-
ioner, kopplingar till omvärlden och variation är några av de faktorer som inverkar posi-
tivt på elevernas motivation. 

5.6 Förslag på vidare forskning 
Det som främst behöver göras är en bredare undersökning av det här slaget, med ett 
större underlag av både lärare och elever. Denna uppsats har bara skrapat på ytan av 
problemet med att elever inte känner sig motiverade till att läsa på engelska. 
 
Ett annat förslag är att undersöka närmare vad som motiverar elever, då det enda denna 
undersökning egentligen kommit fram till är att eleverna tycker om att diskutera, och att 
man bör försöka arbeta med annat än de klassiska skoluppgifterna.   
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Bilaga 1: Grundfrågor till elevintervjuer 
 
Läser du (skönlitteratur) hemma? På vilket/vilka språk?  
 
Hur uppskattar du din egen läsförmåga på engelska? 
 
Vad tycker du om att läsa på engelska?  
 
Vad betyder motivation för dig? 
 
Känner du dig motiverad att läsa på engelska? Finns det något som gör att du känner dig 
motiverad? Tex böcker, hur böcker väljs, vad ni gör med böckerna osv… 
 
Vad läser ni för skönlitteratur? Hur väljs texterna ut? 
 
Vad gör ni för uppgifter till litteraturen? 
 
Pratar ni om texterna? Helklass eller grupper, enskilt?  
 
Finns det något du tycker är speciellt svårt med att läsa skönlitteratur på engelska? 
 
Om du fick välja själv, vad skulle du vilja du göra med texter 
 
na? Finns det något i litteraturundervisningen på engelska som du tycker ska vara an-
norlunda?  
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Bilaga 2: Elevenkäten 
 
Vilken årskurs går du i? 
 Årskurs 1 
 Årskurs 2 

Årskurs 3 
 
Vad tycker du om att läsa skönlitterära böcker på engelska? 
 Jag gillar det 
 Det är ok 
 Jag gillar det inte 
 
Hur bra tycker du att du är på att läsa på engelska? 

Jag är duktig 
Jag kan bli bättre 
Jag kan inte läsa på engelska alls 

 
Läser du skönlitteratur hemma? 
 Ja 
 Ja, till skolan 
 Nej 
 
På vilket/vilka språk?  
 Svenska 
 Engelska 
 Svenska och engelska 
 Annat 
 
Hur upplever du att det är att läsa på engelska? 
 Jättelätt 
 Ganska lätt 
 Ganska svårt  
 Jättesvårt 
 
Känner du dig motiverad till att läsa på engelska? 
 Ja 
 Ibland 
 Nej 
 
Hur väljs texterna i engelskundervisningen ut? 
 Läraren 
 Vi elever 
 Blandat 
 Annat: 
 
Pratar ni om texterna ni läst med varandra? 
 Ja 
 Nej 
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Om ja, hur ofta pratar ni om texterna? 
 Jätteofta 
 Ofta 
 Sällan 
 Mycket sällan 
 
Hur arbetar ni med texterna? 
 Helklass 
 Grupper  
 Enskilt 
 Blandat 
 
Finns det något du tycker är speciellt svårt med att läsa skönlitteratur på eng-
elska? 
 Ordförståelsen 
 Språkstilen 
 Annat: 
 
Öppen fråga:  
Vad betyder motivation för dig? 
 
Har du något mer att tillägga/kommentera? Här nedan kan du skriva ner dina 
kommentarer:  
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Bilaga 3: Grundfrågor till lärarintervjuer 
 
Vad tror du motiverar eleverna?  
 
Upplever du att eleverna känner sig motiverade till att läsa skönlitteratur på engelska?  
 
Finns det några övningar som du upplever motiverar eleverna extra mycket? 
 
Diskuterar ni litteraturen? I vilka sammanhang/kontexter? Helklass, grupper?  
 
Hur väljs litteraturen ut? Gemensamt, av dig, av eleverna, blandat, eleverna ur ett urval? 
 
Svårigheter/lättheter med att få eleverna att läsa på engelska? 
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Bilaga 4: Lärarenkäten 
 
Hur arbetar du och dina elever helst med skönlitteratur? 
 Skriftligt 
 Muntligt  
 Kombinerat 
 
Hur stor del av din klass är normalt sett motiverad till att läsa skönlitteratur? 
 Alla 
 De flesta 
 Jämnt fördelat 
 Få 
 Inga 
 
Hur sker litteratururvalet? Du kan välja flera alternativ! 
 Gemensamt 
 Av eleverna  
 Av eleverna, ur mitt urval 
 Av mig 
 Övrigt:  
 
Upplever du att eleverna allmänt känner sig motiverade till att läsa skönlitteratur 
på engelska?  
 Ja, alltid 
 Ja, ibland 
 Nej, oftast inte 
 Nej, aldrig 
 
Hur arbetar ni med skönlitteraturen? 
 I helklass 
 I större grupper (7-10 elever) 
 I mindre grupper (3-6 elever) 
 Två och två 
 Enskilt 
 
Öppna frågor:  
Vad tror du motiverar eleverna till att läsa skönlitteratur på engelska? Det kan till exem-
pel vara övningar, hur litteraturen väljs eller vilken typ av litteratur ni läser.  
 
Finns det några övningar som du upplever motiverar eleverna extra mycket?  
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Har du någonting annat att tillägga eller kommentera? Här nedan kan du skriva dina 
kommentarer. 


