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Abstract: 
 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, är syftet i föreliggande litteraturstudie att belysa 
hur lust till läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan kan skapas. 
De frågeställningar som utgör uppsatsens kärna är: Hur kan läsning av skönlitteratur 
inom svenskämnet i gymnasieskolan organiseras och planeras för att väcka läslust? På 
vilka sätt kan skönlitteratur läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka 
läslust? Vilken skönlitteratur kan läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att 
väcka läslust? Forskningen förhåller sig överlag samstämmig och kompletterande, 
förutom viss motstridighet om skrivuppgifter och läsarter. Fullkomligt ense är 
forskningen emellertid om att organisering och planering av klassrumsmiljöer med goda 
relationer mellan lärare och elever samt engagerade lärare som visar stort läsintresse kan 
väcka läslust. Däremot råder delade meningar huruvida den inre eller den yttre 
motivationen ska bearbetas. Det finns en gemensam syn på den inre motivationen som 
mest önskvärd. Emellertid hävdar somliga att en fokusering på endast den inre 
motivationen är orealistiskt inom skolan och förespråkar istället en balans mellan yttre 
och inre motivation. Andra vidhåller att mer tid borde läggas på just den inre 
motivationen för att väcka elevers läslust. Gällande läsmetoder är forskningen, som 
behandlar detta explicit, enig om att smågrupper är ett sätt på vilket skönlitteratur kan 
läsas för att väcka läslust. Däremot finns inget brett och samstämt svar om vilken läsart 
som motiverar. Dels framhålls den estetiska och naiva läsningen, dels den kritiska och 
efferenta men med utgångspunkt i den estetiska, medan ytterligare ett perspektiv 
proklamerar båda läsarterna parallellt för att väcka läslust. Den tydligast gemensamma 
ståndpunkten i föreliggande forskning är emellertid att elevnära texter, texter relaterade 
till elevers vardag eller erfarenheter genom innehåll, stil, genre eller tema, väcker läslust 
och där finns inga oenigheter. Studien visar således, att läslust inom svenskämnet i 
gymnasieskolan kan skapas genom engagerade lärare, goda klassrumsmiljöer, läsning 
och boksamtal i smågrupper samt läsning av elevnära texter. 
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1. Inledning 
 
 

Svenskan måste bli ett lustämne 
och inte ett pliktämne. Lusten är det 
viktigaste. Dödar man lusten så 
skapar man icke-läsare. 

 
Brodow & Rininsland 2005 s. 225 

 
 
 
 

Skönlitteratur får mig att uppfatta världen. Den får mig att känna, fundera och tro på de 
mest fantastiska ting. Bengt Brodow och Kristina Rininsland (2005 s. 17f) går längre än 
så. De menar att skönlitteratur har framstående värde för människans utveckling av 
tankar, kunskap, sociala förmågor, känslor samt färdigheter. 

 
Skoldebatten har på senare år handlat mycket om hur elevers läsfärdigheter drastiskt 
dalat och hur förändrade kursmål och kunskapskrav ska få trenden att vända. I ljuset av 
detta blir elevers läslust en väsentlig aspekt i undervisningen. Peter Gärdenfors (2010 s. 
79f) menar att skoldebatten styr åt fel riktning när den fokuserar betygssystem vilket 
endast synliggör yttre motivation. Det borde istället handla om hur skolan på mest 
optimala sätt bevarar elevernas inre motivation. Den inre motivationen styrs av inre 
drivkrafter som känslor och intresse, vilka medför att aktiviteten i sig ger 
tillfredsställelse och har ett värde. 

 
Att behöva göra en ”mödosam ansträngning” stimulerar förmodligen inte många elevers 
läslust. Ändå ses ofta den kritiska läsningen legitimera litteraturundervisning i skolan, 
något som Anders Öhman (2015 s. 29ff) menar snarare inskränker elevers motivation 
att läsa skönlitteratur än lockar till läslust. Skönlitteratur har ett större egenvärde än så, 
enligt Öhman. Eleverna måste få dras med i handlingen, in genom dörren och över 
tröskeln och då fungerar inte en analyserande infallsvinkel (2015 s. 19, 26ff, 144). Utan 
känslor, utan motivation, finns inget lärande (Gärdenfors 2010 s. 71). Alla barn och 
tonåringar som kommer till skolan har dock inte läslust eller läsglädje. Därför är det 
avsevärt angeläget att undervisningen prioriterar metoder så att alla barn kan få uppleva 
läsglädje (Ingemansson, Mary 2016 s. 176). Läslusten kan skapas både inifrån eleven 
själv och från de och det som finns runt omkring. 

 
Jag har vid en del tillfällen bevittnat då elever som arbetar med skönlitteratur liksom 
lyser upp när de tar steget från att ”bara läsa” en text till att de förstår den, känner den 
och börjar tycka saker om den. Emellertid har jag fler upplevelser av att elever inte ens 
ger boken en chans, ger upp efter halva eller identifierar sig själv som ”en så’n som inte 
läser”. Men att ha förmågan att kunna se på världen med en främlings ögon ger en 
förståelse som är grundläggande i lärande och undervisning (Gärdenfors 2010 s. 61f). 
En värld och ett liv utan fantasi vore inte mycket, det är vad som gör livet lustfyllt. 
Skönlitteratur kan erbjuda fantasi och läsglädje, något som alla elever behöver. 

 
Hur litteraturundervisningen kan organiseras så att detta uppfylls är således både ytterst 
intressant och viktigt för mig i min framtida roll som svensklärare. Vad är angeläget 
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gällande vad som kan läsas, hur det kan läsas och var det kan läsas? Kan platsen och 
rummet för läsning av skönlitteratur bidra till läslusten? De inre förutsättningarna, som 
attityder, erfarenheter, förkunskaper samt relationer i klassen har avgörande roll 
(Chambers, Aidan 2011 s. 26ff). Emellertid kan det konkreta, fysiska rummet stötta eller 
inverka negativt på de inre förutsättningarna. Det kan inspirera, motivera och locka fram 
lusten att läsa. Då lärandet alltid sker i en samverkan med kontexten, blir platsen för 
läsning viktig och kan skapa pedagogiska följder. Kreativa rum verkar inspirerande och 
väcker lust (Björklid, Pia 2005 s. 27, 36, Kullman, Birgitta 2004 s. 177). 

 
Gunilla Molloy (2011 s. 163) skriver att den ”övergripande didaktiska frågan varför” 
frambringar fundamentala frågor om allmänmänskliga förhållanden. Detta medför att 
varför inte kan avskiljas från vad, hur eller vilka. Det är för mig självklart att dessa 
frågor inte kan separeras ändå är det precis vad jag ämnar göra i denna litteraturstudie. 
Jag ska fokusera hur-frågan och låta den bli den övergripande för de undre vad, vem och 
även var. Varför är en stor och viktig fråga, den första att ställa sig. Den behöver en 
egen uppsats för att besvaras och ryms inte i min begränsade undersökning. Jag vill med 
denna litteraturstudie istället undersöka vad forskning säger om hur man kan skapa 
läslust av skönlitteratur i skolan. Vad är det som anses väcka läslust? Hur kan man 
organisera litteraturundervisningen så att den motiverar eleverna till engagemang i 
läsning och att läslusten väcks? Vad kan läsas, hur kan det läsas och var kan detta ske? 

 
Att läsa fiktionsprosa och låta sig sugas in i bokens värld som i Michael Endes Den 
Oändliga historien, ramla ner i hålet med Lewis Carrolls Alice i underlandet eller kliva 
genom garderoben som ett av syskonen i C.S. Lewis Narnia är något som alla elever 
bör få uppleva. Av egna erfarenheter vågar jag emellertid påstå att fler elever har svårare 
att ta sig an en roman än en film. Många läsundersökningar konstaterar att läsning av 
skönlitteratur minskar bland yngre människor och som Öhman skriver så ”… finns (det) 
all anledning att studera vilka metoder som kan användas för att stimulera läsning (2015 
s. 151). Utifrån det ämnar jag undersöka vad tidigare forskning säger om hur motivera 
elever till läsning av skönlitteratur. Hur kan läslust skapas? 

 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att, med utgångspunkt i tidigare forskning, belysa 
hur lust till läsning av skönlitteratur kan skapas inom svenskämnet i gymnasieskolan. 

 
För att besvara syftet används följande frågeställningar: 

 
Hur kan läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan organiseras och 
planeras för att väcka läslust? 

 
På vilka sätt kan skönlitteratur läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka 
läslust? 

 
Vilken skönlitteratur kan läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka 
läslust? 
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3. Bakgrund 
 

Följande avsnitt kopplar uppsatsens område till aktuell läroplan (3.1). Vidare redogörs 
vilka specifika avgränsningar (3.2) som gjorts för att hålla studien inom ramarna för ett 
examensarbete samt centrala begrepp (3.3) som de bör förstås i just denna uppsats. 

 
 

3.1 Läslust i läroplanen 
 

I gymnasieskolans svenskämne har skönlitteratur en central roll. Svenskämnets syfte 
betonar vikten av skönlitteratur som resurs för att lära känna sig själv och den värld vi 
lever i. Läroplanen formulerar ordagrant att ”med hjälp av skönlitteratur, texter av olika 
slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig 
själv” (Läroplan 2011 s. 160). Läsning av skönlitteratur utpekas dessutom som en väg 
till vidgade vyer, nya perspektiv och förståelse för synsätt som skiljer sig från det egna. 
Litteraturundervisningen ska motivera elever så att de själva använder ”skönlitteratur 
och andra typer av texter samt film och andra medier som källa till självinsikt och 
förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar 
…” (Ibid.). Eleverna ska kunna hämta glädje och inspiration från skönlitteratur och 
kulturella upplevelser samt utveckla sinne för estetik. 

 
Liksom skönlitteratur har även det lustfyllda lärandet en framskriven position i 
läroplanen. Att understödja lusten att lära ska och bör vara en central del av skolans 
undervisning (Läroplan 2011 s. 5) och i svenskämnets syfte poängteras specifikt elevers 
läslust (Läroplan 2011 s. 160): ”Undervisningen ska stimulera elevernas lust att tala, 
skriva, läsa och lyssna och därmed stödja deras personliga utveckling”. Vilken 
skönlitteratur, alltså vilka texter som ska vara denna resurs, och hur arbetet med dessa 
ska ske skrivs inte ut i läroplanen utan överlämnas till pedagogen. Men att väcka, skapa 
eller nära läslusten blir utifrån läroplanens mål och syften av yttersta vikt. Detta är 
pedagogens uppgift och en del av yrkesutövningen; att väcka elevers lust att läsa; att 
appellera den inre drivkraften som får eleverna att fortsätta läsa på sin fritid och i sin 
framtid. 

 
 

3.2 Undersökningens avgränsningar 
 

Avgränsningar av studien har gjorts genom att varken lägga fokus på eller exkludera 
elever med lässvårigheter eller elever som har svenska som sitt andraspråk. När jag 
undersöker, tolkar och diskuterar litteraturen utifrån begreppen läslust, motivation, 
engagemang, elever och skönlitteratur åsyftar jag elever och klasser i allmänhet. Detta 
kan innebära klasser som är mycket heterogena, som de vanligtvis ser ut i en 
gymnasieskola i Sverige idag, likväl som mer homogena klasser. Något genusperspektiv 
har inte tillämpats, då det skulle bli för brett och inte rymmas inom ramen för denna 
studie hur intressant det än må vara. Inte heller hemmet som en påverkande faktor för 
läslust, läsglädje, motivation och engagemang tar undersökningen hänsyn till. Även om 
jag är medveten om att mycket forskning pekar på hemmiljöns betydande roll för just 
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läslusten, så skulle också detta göra arbetet för stort och oöverskådligt inom ramen för 
uppsatsen. 

 

3.3 Definitioner av centrala begrepp 
 

I studien förekommer några centrala begrepp, varav läslust utgör kärnan som hela 
uppsatsen bygger på. Andra begrepp är motivation, skönlitteratur, spontan och kritisk 
läsart samt estetisk och efferent läsart. Eftersom några av dessa begrepp är vida till sin 
betydelse och kan definieras på skilda sätt, och andra kan vara nya för några läsare följer 
här en definition av hur begreppen ska förstås inom kontexten för just denna 
litteraturstudie. 

 
3.3.1 Läslust 

 
Läslust, som är uppsatsens bärande begrepp, är både ett vitt och individuellt begrepp. 
Vad läslust är för mig behöver inte vara samma upplevelse för dig. Läslust eller läsglädje 
kan vara barn som skrattar när de läser eller som missar middagen eftersom de inte kan 
sluta att läsa. Men det kan också vara tonåringar som engagerar sig i samtal om 
läsgruppens roman, eftersom de vill dela med sig av sina upplevelser, eller elever som 
läser fler sidor hemma än vad som behövs. För mig innebär läslust inte att plöja flera 
romaner i veckan eller att läsa Dostojevskij och Strindberg. Det handlar om att kunna 
bli berörd av en historia eller en karaktär så att man vill upptäcka fler spännande texter, 
vare sig de är författade av Selma Lagerlöf, Viveka Lärn eller Camilla Steen. Läslust är 
främst något som sker inom individen. Det blir således vanskligt att som lärare påstå 
faktorer kring elevers läslust och i förlängning vad som skapar den. Pedagoger kan lika 
lite som andra människor läsa elevers tankar och känslor. Här blir det alltså tecken som 
tyder på läslust som beaktas. Att elever visar engagemang för läsning, diskussioner, 
litteratursamtal och uppgifter inom litteraturområdet kan vara sådana tecken. Tolkning 
av begreppet läslust får också konsekvenser i en översättningssituation. Hur översätter 
man lämpligtvis ordet läslust? Vid läsning, översättning och tolkning av föreliggande 
forskning av internationell art har engagement och motivation översatts som 
engagemang och motivation vilket kan tolkas som tecken för läslust. Att lyfta hur 
forskning med olika bakgrund definierar begreppet läslust vore över huvud taget en 
viktig aspekt att undersöka och diskutera och i hög grad intressant och relevant i relation 
till mitt syfte. Emellertid bedöms det som ett alltför vittgående arbete inom ramarna för 
studiens omfång. 

 
3.3.2 Motivation 

 
Gärdenfors (2010 s. 79f, 86f) förklarar motivationen som två delar med den yttre och 
den inre motivationen. Den yttre motivationen drivs av betyg, belöningar, hot och 
bestraffningar samt samhällets erbjudande om karriär etcetera. Det innebär att 
aktiviteten i sig inte värderas utan att den leder till något annat som uppfattas värdefullt. 
Detta hittas ofta inom formellt lärande som skolan. Den inre motivationen styrs däremot 
av inre drivkrafter, av intressen och känslor. Aktiviteten i sig ger tillfredsställelse och 
känns värdefull. Utförandet leder till ett meningsskapande just i stunden, vilket ofta 
återfinns i informellt lärande utanför skolan (2010 s. 79f). 
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3.3.3 Skönlitteratur 
 

Skönlitteratur är ett begrepp med många betydelser. I det ”vidgade textbegreppet”, som 
numera är ett vedertaget begrepp inom skola och läroplan, kan romaner, lyrik och drama 
räknas med i begreppet skönlitteratur lika mycket som film, bild, webtexter och digitala 
spel. Även jag ser många fördelar med det vidgade textbegreppet och uttryck som att 
”läsa film” och en ”bred litterär kompetens”. Emellertid ska begreppet skönlitteratur i 
denna uppsats förstås som fiktionsprosa. Med den avgränsningen menar jag på intet sätt 
proklamera fiktionsprosan som förmer, utan definitionen är framför allt en begränsning 
för att anpassa studien till ett realistiskt omfång inom tidsramen. Därutöver finns också 
en allmänuppfattning om att läslust av just fiktionsprosa är svårare att väcka än av film 
eller digitala spel. Av den anledningen förekommer andra medieformer i resultatdelen 
som ett led i att skapa motivation och läslust vid läsning av fiktionsprosa. 

 
3.3.4 Estetiska och efferenta läsarter - Spontana och kritiska läsarter 

 
Inom litteraturforskning är Louise M. Rosenblatt ett välkänt namn och hennes begrepp 
estetisk och efferent läsart välanvända. Rosenblatt (1995 s. 33f) menade att litteraturen 
både kan skänka njutning i sig själv, ge samhälleliga följder samt vara ett uttryck för 
sociala händelser. En lärare som undervisar i litteratur bör ha denna insikt om hur 
komplex och sammansatt läsupplevelsen kan vara för att undervisningen ska kunna 
stötta eleverna mot flera perspektiv (s. 39). Därför är det enligt Rosenblatt viktigt att den 
estetiska läsningen får komma först. Den estetiska läsningen innebär fokus på textens 
handling och berättande, på den känslomässiga upplevelsen av att läsa, möta, tolka och 
skapa texten och dess innehåll (s. 37ff). Detta innebär ett mer instinktivt sätt att läsa, en 
spontan läsart. Den efferenta läsningen måste få komma i andra hand, enligt Rosenblatt. 
Med det menas den mer analyserande, granskande och värderande läsningen som 
fokuserar språkets form och struktur (s. 41ff), vilket ger en kritisk läsart. Att låta den 
estetiska, känslostyrda läsningen komma först genererar möjligheter för eleven att 
djupare förstå och få kunskap från litteraturen och därefter se hur verkets form och dess 
värde inverkar på upplevelsen (s. 210). 

 
 
 

4. Metod 
 

Följande kapitel beskriver samtliga delar inom metoder, arbetsgång och utföranden. 
Avsnitten behandlar studiens design (4.1), etiska förhållningssätt (4.2), insamling av data 
(4.3) med underrubrikerna; sökprocess, databaser, sökord, urvalskriterier, urval, manuell 
sökning samt vald litteratur och slutligen dataanalys (4.4) där kvalitetsbedömning och 
innehållsanalys i förhållande till syfte redogörs för vald litteratur. 

 
 

4.1 Studiens utformning 
 

Föreliggande studie är en litteraturstudie, vilket innebär att undersöka och sammanställa 
tidigare empiriska studier utifrån specifikt valda forskningsfrågor för att sedan dra 
slutsatser som förnyar eller bekräftar tidigare kunskap. Det handlar så att säga om att 
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kartlägga forskningsområdet som relaterar till uppsatsens syfte. Utgångspunkten är en 
allmän litteraturstudie (Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina och Wengström, 
Yvonne, 2013 s. 25) för att säkerställa att det finns tillräckligt stort underlag av relevant, 
dokumenterad forskning för en vidare systematisk litteraturstudie inom området (s. 26). 
Avgränsningar för utvald litteratur har gjorts utifrån frågeställningar med relevans för 
studiens syfte. 

 
 

4. 2 Etiska överväganden 

I en litteraturstudie kan författaren själv inte göra etiska överväganden angående 
informanter, så har heller inte gjorts i denna studie. Det som däremot har gjorts, och som 
säkerställer att etiska överväganden föreligger, är val av litteratur där granskning av etisk 
kommitté eller noggranna etiska överväganden finns presenterat och redogjort för. Den 
utvalda litteraturen i föreliggande studie innehåller vetenskapliga artiklar och 
undersökningar som alla, i och med publiceringen, har kvalitetsgranskats. Dessa 
avhandlingar och artiklar redovisas utförligt enligt praxis. Detta gäller innehåll som 
bekräftar såväl som dementerar eventuella hypoteser eller teorier, alltså även innehåll 
som går emot författarens egen ståndpunkt (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 
2013 s. 69f). 

 

4.3 Datainsamling 
 

I föreliggande avsnitt redovisas alla steg i insamling av data. Hur sökprocessen 
genomförts, vilka databaser som nyttjats, använda sökord samt hur dessa kombinerats, 
kriterier för urval, relevanta träffar, manuell sökning och slutligen vald litteratur. 

 
4.3.1 sökprocessen 

 
Ett neutralt och brett synfält applicerades vid litteratursökning för att finna flera 
synvinklar av läslust och motivation till litteraturläsning bland elever i gymnasieskolan. 
Att både finna lärares och elevers perspektiv på läslust och hur man kan åstadkomma 
det, vilken sorts litteratur som kan läsas samt olika infallsvinklar på hur texterna kan 
läsas för att främja läslusten, bildade det raster genom vilket urvalet sållades. 

 
4.3.2 databaser 

 
Studiens syfte och frågeställning handlar om hur läslust kan väckas hos elever, främst i 
gymnasieskolan, vid läsning av skönlitteratur. Läslust är kopplat till svensk läroplan men 
antas inte specifikt vara något som ser lika ut hos alla svenska elever i kontrast till elever 
i andra länder. Därför har både svenska och internationella databaser använts för sökning 
av relevant litteratur. Följande databaser har använts: Summon, Avhandlingar.se, Eric 
och Diva. 

 
4.3.3 sökord 

 
I sökningsprocessen efter relevant litteratur har följande sökord använts: läslust, 
motivation, skönlitteratur, litteratur samt gymnasiet. Dessa har kombinerats på varierat 
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sätt samt trunkerats för att bredda eller begränsa antalet träffar (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013 s. 79, 81). 

4.3.4 urvalskriterier 
 

Några urvalskriterier har legat till grund för sökning och val av litteratur för att begränsa 
antal träffar men också för att säkerställa relevant innehåll i förhållande till syfte och 
frågeställningar samt kvalitet. 

 
I ett första skede begränsades sökningen till att gälla endast texter rörande läslust för 
elever i gymnasieskolan specifikt. Detta resulterade i få träffar och sökningen utökades 
till gymnasieåldern specifikt men också läslust hos tonåringar och elever i ett större 
perspektiv. Texter som tar upp både elevers perspektiv och lärares uppfattning om vad 
som motiverar och skapar läslust aspirerades. 

 
För att utforska aktuell forskning sattes från början en gräns på maximalt tio år gamla 
studier, alltså artiklar publicerade från och med 2008. För att utöka träffområdet höjdes 
gränsen till femton år, vilket inte heller kan anses som särskilt gammal forskning i 
gällande forskningsfråga. Läslust finns förvisso förankrat i gällande läroplan (2011) men 
läslusten i sig och hur den frambringas kan inte anses annorlunda femton år tillbaka i 
tiden i förhållande till en tidsram på tio år. 

 
En kvalitétsförsäkring, tillika etisk granskning, av urvalet säkerställdes genom att utgå 
från ”peer-rewiewed” eller en granskning till följd av publicering (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013 s. 61ff). 

 
4.3.5 urval 

 
För att finna relevant litteratur i förhållande till studiens syfte och frågeställningar 
gjordes en systematisk läsning av i första hand titlar. Därefter lästes abstract, inledningar 
och innehållsförteckningar av de titlar som föreföll relevanta. De titlar som efter en sådan 
granskning bedömdes som adekvata lästes i sin helhet. Tabellerna nedan visar 
urvalsvägen. 

 
 

Tabell 1 Sökning i databasen Summon 
 

Summon  Avgr: 
Peer reveiwed 
Fulltext 

   

sökord antal träffar Titlar abstract 
innehållsförteckning 

fulltext relevant 

Läslust 125 125 3 2 0 

Skönlitt* 
AND 
motivation 

278 278 3 0 0 

Skönlitt* 
AND Gymn* 

196 196 7 2 1 
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Tabell 2 Sökning i databasen Avhandlingar.se 
 
 

Avhandlingar.se 

sökord antal träffar Titlar abstract 
innehållsförteckning 

fulltext relevant 

Läslust 0 0 0 0 0 

Skönlitt* 
AND 
Motivation 

0 0 0 0 0 

Skönlitt* 
AND Gymn* 

4 4 1 0 0 

Litteratur 
AND 
Motivation 

33 33 1 0 0 

Läs*AND 
Motivation 
AND Gymn* 

1 1 0 0 0 

 
 

Tabell 3 Sökning i databasen Eric 
 

Eric  Avgr: 
research report 
last 10 years 
upper secondary 

   

sökord antal träffar Titlar abstract 
innehållsförteckning 

fulltext relevant 

Fiction 
AND 
Motivation 
AND School 

27 27 3 0 0 

Litterature 
AND 
motivation 
AND school 

42 42 5 2 2 

 
 

Tabell 4 Sökning i databasen Diva 
 
 

Diva  Avgr: 
forskningspublikationer 
sedan 2003 

   

sökord antal 
träffar 

Titlar abstract 
innehållsförteckning 

fulltext relevant 
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Läslust 17 17 8 2 0 

Skönlitt* 
AND 
Motivation 

1 1 0 0 0 

Skönlitt* 
AND 
Gymn* 

22 22 4 1 0 

Litteratur 
AND 
Motivation 
AND 
Gymn* 

11 11 0 0 0 

 

 
4.3.6 manuell sökning 

 
Efter läsning av referenslistor i litteratur som inte visat sig vara aktuella kunde 
ytterligare fem artiklar lokaliseras utifrån titel. Vid läsning av abstract (5 st.) kunde två 
av dessa avskrivas medan tre artiklar lästes i fulltext och bedömdes relevanta för 
undersökningen. 

4.3.7 vald litteratur 
 

Den systematiska datainsamlingen resulterade slutligen i sex relevanta källor för 
litteraturstudien. Fyra av dessa är artiklar från det amerikanska forskningsfältet och två 
är läroböcker byggda på empiriska studier och används som studentlitteratur inom 
högskola och universitet. Följande tabell ger en översikt av samtliga artiklar. 

 
 

Tabell 5 Presentation av vald litteratur 
 

Författare År Titel 

Brodow, Bengt och 
Rininsland Kristina 

2005 Att arbeta med skönlitteratur i skolan– praktik och teori. 

Cambria, J. och 
Guthrie, J. 

2010 Motivating and engaging students in reading. 

Gambrell, L. 2011 Seven Rules Of Engagement: What's Most Important 
to Know About Motivation to Read. 

Malloy, J. A., 
Marinak, B. A., 
Gambrell, L. B. och 
Mazzoni, S. A. 

2013 Assessing motivation to read: 
The motivation to read profile-revised 

Molly, Gunilla 2011 Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. 
Unrau, N., 
Ragusa, G. och 
Bowers, E. 

2015 Teachers Focus on Motivation for Reading: 
“It’s All About Knowing the Relationship”. 
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4.4 Dataanalys 
 

Samtliga valda artiklar har kvalitativa ansatser. Utifrån detta kan inte en hög reliabilitet 
uppnås och generaliseringar bör göras med stor försiktighet (Larsen, Ann Kristin, 2009 
s. 26f). Isolerade är artiklarnas resultat inte avsevärt betydande för forskningen men de 
kan stärka varandra (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 29). I detta 
avsnitt redovisas en kritisk värdering av litteraturstudiens valda källor (Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström, 2013 s. 125). Den insamlade litteraturen kvalitetsbedöms 
genom innehåll och syftets relevans i förhållande till föreliggande litteraturstudie 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 82) samt utifrån trovärdighet, 
validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och tillförlitlighet. 

 
4.4.1 Föreliggande forskning 

 
Unrau, N., Ragusa, G. och Bowers, E. (2015). Teachers Focus on Motivation for 
Reading: ”It’s All About Knowing the Relationship”. 

 
Artikeln, skriven av Norman Unrau, Gisele Ragusa och Erica Bowers, är publicerad i en 
vetenskaplig tidskrift (Unrau, N., Ragusa, G., & Bowers, E., 2015, Teachers Focus on 
Motivation for Reading: It’s All About Knowing the Relationship I: Reading 
Psychology, 36(2), s. 105–144) och föregås av en studie med syftet att undersöka lärares 
åsikter om motivation och läsning, vad de tror och upplever motiverar elever till läsning 
och hur de som lärare anser sig kunna påverka läsengagemanget i och utanför 
klassrummet ( s. 107). Utgångspunkten är en teorimodell av Guthrie och Wigfield (1997, 
2000) utifrån vilket studien designades. Studien innefattade fem fokusgrupper, i fyra 
olika områden under tolv månader, på totalt tjugotre lärare som träffades och diskuterade 
följande frågor; Vilka uppfattningar om motivation i allmänhet har lärare? Vilka åsikter 
om motivation för läsning i synnerhet har lärare? samt Vilka strategier eller 
tillvägagångssätt använder lärare för att motivera elever till läsning? (s. 113f). Lärarna 
hade olika yrkeserfarenheter, många med inriktningar mot lässvårigheter, erfarenhet av 
läsprogram och avslutade eller pågående magisterexamen i läsning (s. 115). Med 
resultatet som underlag kunde studiens författare sedan modifiera utgångsmodellen. 

 
I centrum för ursprungsmodellen finns engagemangsprocesser som får utfall på elevens 
lärande och läsutveckling. Dessa engagemangsprocesser är social interaktion, 
begreppskunskap, strategianvändning och motivation (s. 107ff). Utifrån studien kunde 
författarna dessutom lägga till relationsbygge mellan lärare och elev som en lika 
väsentlig aspekt för elevens motivation (s. 126f). Dessa engagemangsprocesser påverkas 
i sin tur av nio faktorer; lärarengagemang, utvärdering, respons och beröm, samarbete, 
strategiundervisning, relevanta texter, verklighetsanknytning och autonomistöttande 
(vilket innebär att lärare sätter sig in i elevens situation och stöttar eleven till att tro på 
sig själv och fatta egna beslut) samt kunskapsmål, vilka alla understöds av studiens 
resultat. Att studien visar samband mellan läsengagemang och läsframgångar är 
visserligen intressant men inte relevant för föreliggande litteraturstudie. Det är däremot 
vägarna fram till läsengagemanget. Dessa relaterar främst till denna uppsats första 
frågeställning, vilka tillvägagångssätt som lärare anser motiverar eleverna, men också 
den sista, vilken litteratur som kan läsas. 

 
Undersökningens tillkomst, syfte, metod och urval är tydligt beskrivet och motiverat. 
Författarna diskuterar dessutom sin egen påverkan av resultatet (s. 115, 117, 135f) och 
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att undersökningens storlek, urval och metod gör att en generalisering bör göras med 
försiktighet (s. 135). Trots begränsningar i storlek och tidsomfång är det en gedigen 
undersökning och kan betraktas som en trovärdig, kvalitativ sådan med hög validitet. 
Den kvalitativa ansatsen och metoden med dokumenterade samtal och intervjuer i 
mindre grupper underlättar kontrolleringen av att undersökningen mätt det avsiktliga. 
Emellertid blir reliabiliteten inte lika god, då en sådan studie i större eller mindre 
utsträckning är avhängig författarna. Dessutom bör författarnas egen synpunkt om 
generaliserbarheten utifrån studiens omfång beaktas. 

 
Cambria, J. och Guthrie, J. (2010). Motivating and engaging students in reading. 

 
Artikeln är författad av Jenna Cambria och John T. Guthrie, två forskare vid University 
of Maryland, och publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Cambria, J., & Guthrie, J., 2010, 
”Motivating and engaging students in reading” I: The NERA Journal, 46(1), s.16–29). I 
fokus för artikeln finns två sidor av läsning, will och skill, och artikelns syfte är att 
övertyga om att arbete med både läsförmåga och läslust är lika viktigt (s. 16). Vidare i 
artikeln förklarar de att motivation dock inte alltid handlar om lust utan att det finns tre 
delar av motivationen som alla behövs eftersom det knappast är troligt att den lustfyllda 
motivationsdelen ständigt kan närvara hos alla elever. En del elever har bara en av de tre 
motivationerna medan några kan ha alla tre. De tre motivationerna är; 1. Intresse (det är 
den roliga biten – lustdelen som kommer inifrån, vi kan också kalla den inre motivation, 
man läser för att man gillar det), 2. Hängivenhet (yttre motivation, man läser för att man 
tror att det är viktigt, eller måste för betyg) och 3. (Själv–) Förtroende (en läsare med 
förtroende för sig själv läser för att man vet att man kan). 

 
Hängivenhet är trots de andra motivationernas betydelse, det som direkt avspeglar sig på 
resultat och skolframgång. Intresse och förtroende anses vara oerhört viktigt för att 
hängivet kunna ägna sig åt läsning, men ”läslust” och ”hängivet läsande” ska inte blandas 
ihop. Författarna menar att om man lägger ner hängivet arbete på läsning för läsandets 
skull, för att se hur det går eller lösa mysteriet så läser man för lusten medan den 
hängivne läsaren tvärtemot läser för att den värdesätter nyttan. Detta innebär att den 
läsaren fortsätter även om det inte är intressant eller lustfyllt (s. 20). Endast det ena ger 
inte högsta resultat utan det är när de båda samverkar som läsframgången blir på topp. 
Överordnat detta, genom alla åldersgränser, finns dock förtroende på sig själv som en 
avgörande nyckel till framgång (s. 21). 

 
Artikeln bidrar sålunda med ett annat perspektiv på läslusten kopplat till en samverkan 
av yttre och inre motivation i samspel med självförtroende. En elev med endast 
färdigheter kan vara kompetent men utan viljan och lusten blir eleven aldrig den läsare 
som den kan bli. Därför menar författarna att det är av största vikt att lärarna arbetar lika 
mycket med lust och motivation som med läsfärdigheter i litteraturundervisningen. 
Deras lösning är att använda sig av fem ”motivationspraktiker” i klassrummet för att 
väcka, utveckla och skapa motivation för litteraturläsning; framgång, tematiska enheter, 
val, relevans samt samarbete och relationsbygge. Dessa samlas inom begreppet CORI 
(concept oriented reading instruction) och vänder sig till lägre åldrar, klass 3–5. 
Motivationspraktikerna svarar upp på föreliggande studies alla tre frågeställningar och 
artikeln inkluderas eftersom innehållet överensstämmer med studiens syfte samt utifrån 
det antagandet att många principer inte är åldersrelaterat. 
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Gambrell, L. (2011). Seven rules of engagement. What’s most important to know 
about motivation. 

 
Artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Gambrell, L. 2011, ”Seven Rules Of 
Engagement: What's Most Important to Know About Motivation to Read”, I: Reading 
Teacher, 65(3), s.172–178) och Linda Gambrell yrkar i den på att den inre motivationen 
borde ges större utrymme i skolans undervisning. Detta baserar Gambrell på många olika 
forskningsresultat men utgår främst från en PISA-undersökning från 2010 (Organisation 
för Economic Co-operation and Development) där 64 länder deltog och som visade att 
elever med läslust presterade bättre. Gambrells slutsats är att undervisning av elevers 
förmågor och strategier för läsförståelse och avkodning inte räcker till för att elever ska 
utvecklas så långt som de skulle kunna. Utan motivation, engagemang och läslust 
kommer de aldrig utveckla sin ”sanna litteracitetspotential” (s. 172). 

 
I artikeln formulerar hon således sju regler baserade på undersökningar och forskning, 
för att skapa engagemang och inre motivation. Det är sju tydliga regler med konkreta 
tips att ta med till klassrummet och som visar hur litteraturundervisningen kan innehålla 
till exempel läsdagböcker, högläsning, lärarens boksäljarsession, stöttning vid egna val 
av text att läsa samt att samtala, berätta och diskutera om vad elever just läst. Gambrell 
poängterar att lärare bör tänka på att undvika nivåkategorisering av texter som lätta och 
svåra (hellre svår, svårare och svårast) och att hålla klassrummets bokhylla uppdaterad 
och välsorterad från dammiga böcker. Dessa sju ”regler” ger möjliga svar på uppsatsens 
alla tre frågeställningar men främst den första om hur läsning av litteratur kan 
organiseras och planeras för att väcka läslust. 

 
Malloy, J.A., Marinak, B.A., Gambrell, L.B. och Mazzoni, S.A. (2014). Assessing 
Motivation to Read: The Motivation to Read Profile-Revised. 

 
I artikeln, som är publicerad i en vetenskaplig tidskrift (Malloy, J. A., Marinak, B. A., 
Gambrell, L. B., & Mazzoni, S. A., 2013, ”Assessing motivation to read: The 
motivation to read profile-revised”, I: The Reading Teacher, 67, s. 273–282), erbjuder 
författarna en modell och ett redskap för att skapa motiverande klassrumskontexter för 
litteracitet genom att låta eleverna svara på frågor om läsning, The MRP-R (The 
motivation to Read Profile-Revised). Modellen är en sorts enkätundersökning för 
inblick i klassens intressen, erfarenheter, förkunskaper och läsvanor. Den ska fungera 
som ett redskap för lärare i syfte att kunna planera sin litteraturundervisning utifrån 
elevgruppens förutsättningar. 

 
Artikeln beskriver (s. 273) hur forskningsinsikter om starka samband mellan 
läsmotivation och läsprestation blev upprinnelsen till att fyra forskare designande MRP 
1996 (Gambrell, Palmer, Codling, Mazzoni). Utifrån mer aktuell forskning har nu 
författarna till denna artikel, Jacquelynn A. Malloy, Barbara A. Marinak, Linda B. 
Gambrell och Susan A. Mazzoni, uppdaterat modellen och syftet med artikeln är att 
rapportera denna reviderade MRP-R. Den reviderade modellen tar hänsyn till vår nya 
tid, kulturella förändringar och det digitaliserade samhällets nya förutsättningar av 
texter. Hela modellen digitaliserades också från att tidigare varit i pappersform till att 
nu utföras digitalt i datorer eller läsplattor (s. 274f). Genom modellen kan läraren få 
förståelse för elevernas självbild som läsare, vilket ger läraren det stöd den behöver för 
att utforma en litteraturundervisning som motiverar och engagerar elevers läsning och 
främjar deras läslust (s. 279, 281). Modellen kan användas vid terminsstart inför en 
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läsårsplanering, vid mitten för att bekräfta eller dementera ”rätt väg” samt vid 
läsårsslutet för att stärka elevernas självbild av sig själv som läsare när de på ett tydligt 
sätt får se att de utvecklats. Modellen blir, om den brukas enligt ursprungstanken, 
således både ett stöd för lärarens motivationsarbete i klassen och en motivering i sig 
själv för eleven i att bli medveten om sin egen läsutveckling som kan vara svår att se 
(s. 281). Trots att modellen är avsedd för middle school, ungefär motsvarande 
mellanstadiet i svensk skola, så bidrar artikelns innehåll med ett perspektiv på 
uppsatsens första frågeställning, om organisationen och planeringen av läsning. 

 
Brodow. B. och Rininsland, K. (2005). Att arbeta med skönlitteratur i skolan – praktik 
och teori. 

 
Boken är skriven av Bengt Brodow och Kristina Rininsland som resultatet av en studie 
där tjugosex engagerade lärare, då verksamma i grundskola och gymnasium (majoritet i 
gymnasiet) med svenska som ett av sina ämnen, intervjuades om 
litteraturläsningsmetoder och litteraturreception. Lärarna som ingick i studien mer eller 
mindre handplockades utifrån studiens syfte att försöka synliggöra 
undervisningsmetoder för skönlitteraturläsning i skolan som motiverar eleverna. 
Författarna ville redogöra för hur man kan arbeta med skönlitteratur (s. 42) och deras 
informanter fick själva välja områden och relaterade ämnen som de hade erfarenhet och 
var intresserad av. Författarna gör alltså inget anspråk på att ge en representativ bild av 
svensk litteraturundervisning utan vägar att gå som är motiverande enligt de lärare som 
ingår i undersökningen. Därför är boken relevant för förevarande litteraturstudie. 

 
Utifrån undersökningen kunde författarna generalisera ett gemensamt förhållningssätt 
för alla informanterna, nämligen att ingen av dem upplevde några problem med 
läsovilliga eller ifrågasättande elever. Om så verkligen var fallet är boken än mer relevant 
för uppsatsen. Till följd av de fritt strukturerade intervjuerna ger också studien en bredd 
i sitt resultat och svarar upp på föreliggande uppsats alla tre frågeställningar. Viktiga 
aspekter för att väcka elevers läslust och motivation är utifrån Brodow och Rininslands 
intervjuer: lärarens engagemang, förberedelser, positiv anda, boksamtal, smågrupper, 
högläsning, att utnyttja intertextualitet och andra kopplingar till texterna, variation, 
relevans samt aktuella, intressanta och elevnära texter. Lärarens betydelse för elevers 
motivation och läslust framställs som essentiell. 

 
Författarna är tydliga och medvetna om sin egen möjlighet att påverka resultatet av deras 
studie och resonerar om valet av informanter utifrån författarnas egna erfarenheter samt 
andras rekommendationer. De har medvetet styrt urvalet så att informanterna skulle 
representeras av engagerande och reflekterande lärare med bred erfarenhet av olika 
metoder men med variation i yrkeserfarenhet. Detta stämmer dock överens med deras 
syfte att få fram många genomtänkta ståndpunkter och många olika synvinklar. En del 
av deras metod var att låta lärarna, utifrån ett flertal förberedda frågor, välja ut några 
frågor som de själva var särskilt intresserade av. Detta fick lärarna göra i god tid innan 
intervjun så att de kunde förbereda sig grundligt. På detta sätt får också författarna en 
mindre roll i påverkan på informanten. Källan bedöms utifrån sin utformning som 
trovärdig med hög validitet. Som en följd av den kvalitativa ansatsen kan dock inte 
generaliserbarheten anses hög. Även reliabiliteten kan ifrågasättas i en kvalitativ studie. 
Emellertid stärker författarnas väl utskrivna metoder och reflektioner den senare 
aspekten. 
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Molloy, G. (2011) Selma Lagerlöf i mångfaldens klassrum. 
 

I Gunilla Molloys bok om hur Selma Lagerlöf kan läsas i skolan ingår 
observationsredogörelser från fyra olika klasser och lärare i grundskola och gymnasium 
varvat med teoretiska reflektioner av Molloy själv. Molloys syfte med boken är att 
”utifrån fyra konkreta undervisningsprocesser diskutera de svårigheter och möjligheter 
som kan uppstå vid läsning av äldre texter i mångfaldens skola” (s. 24). I kapitel fem 
följer Molloy en gymnasieklass med 27 elever som under sex veckor läser Kejsaren av 
Portugallien (s. 92) och det är detta kapitel som är relevant för denna studie. Både utifrån 
ålderskategori och eftersom det visar en bild ur verkligheten, med både lyckanden och 
misslyckanden, som kompletterar de övriga intervjustudierna. 

 
Genom Molloys iakttagelser av lektioner, loggböcker och texter synliggörs olika 
läsningar som delas och fördjupas i litteratursamtal och andra kreativa uppgifter. 
Loggboken är central genom hela läsningen och i arbetet med texten och genom den kan 
läraren plocka in elevernas frågor och tolkningar och lyfta fram dem i undervisningen. I 
kapitlet beskrivs också hur en elev inte alls tar till sig texten och istället ger förslag på 
böcker som hon tycker är bra. Molloy menar att dessa böcker visst skulle kunna läsas 
men på ett sådant sätt som skolan skall erbjuda (s. 122). Övriga elever i klassen ses 
uppskatta, beröras och utvecklas genom läsningen. Forskaren är inte ute efter några 
färdiga, uttänkta svar utan vill visa en konkret verklighet. Detta skiljer sig alltså från 
föregående text vilket bidrar med andra perspektiv till uppsatsen. Främst ger texten ett 
svar på föreliggande uppsats andra frågeställning, nämligen på vilket sätt skönlitteratur 
kan läsas för att främja läslust. Det faktum att det inte lyckas i alla elevers fall ger också 
en tydlig bild på hur komplext ämnet är. Molloy menar att en kritisk läsning av 
skönlitteratur är vad skolan ska erbjuda. 

 
Det rör sig om kvalitativa observationer och iakttagelser och hon är ärlig med sin 
intention att inte ge några svar utan visa på hur det kan se ut. Kvalitativa observationer 
och iakttagelser ger som sagts tidigare konsekvenser för undersökningens reliabilitet. 
Om bilden av klassrummet är tillförlitlig eller rättvist återgivit ligger i en individs ansvar 
nämligen forskaren och författaren. Oavsett om Molloy är en erfaren forskare och 
observatör, medveten om sin roll och inverkan, skulle en liknande studie utifrån en annan 
forskare kunna resultera i en helt annan diskussion och slutsats. Den mänskliga faktorn 
kan i hög grad spela in i resultatet. Dock ger studien en bild av hur litteraturundervisning 
kan se ut (god validitet) och Molloy gör inga anspråk på något annat. 

 
 

5. Resultat och resultatdiskussion 
 

Föreliggande litteraturstudie bygger på tre didaktiska frågor, vilka fokuserar hur och vad. 
Hur kan skönlitteraturläsning organiseras och planeras, på vilka sätt kan läsning ske och 
vad kan läsas för att skapa läslust? De tre frågorna hänger givetvis ihop med varandra 
men svaret är dessutom beroende av hur läsning av skönlitteratur i skolan legitimeras 
samt den kunskapssyn som ligger till grund för detta. Som inledningen klargjorde har 
jag, inom ramarna för denna uppsats, valt att urskilja dessa tre frågor från det 
övergripande varför och det är den första frågan som tar störst utrymme. I en uppsats 
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som behandlar läslust kan detta synas underligt. Att det inte istället är det mer praktiska; 
hur läsningen kan gå till som får störst utrymme. Eller vad eleverna kan läsa. Men en 
läsning som syftar till att väcka läslust är oförenlig med att på måfå plocka en bok, ge 
den till eleverna som på egen hand förväntas läsa den som hemläxa och på något sätt ta 
den till sig samt redogöra för detta (Brodow & Rininsland 2005 s. 75). Planering och 
organisering är således en lika viktig del som själva görandet, vilket föreliggande 
forskning tydligt visar. Resultatet disponeras utifrån de tre frågeställningarna. 

 
 

5.1 Hur läsning av skönlitteratur inom gymnasieskolans svenskämne 
kan organiseras och planeras för att skapa läslust. 

Ett antal faktorer framkommer vid en analys av föreliggande forskning om hur 
organiseringen av litteraturundervisning och planeringen av detta kan se ut för att 
motivera, engagera och uppmuntra elever till läslust. Många av aspekterna delas av de 
olika källorna, trots vidd i utgivningsår, målgrupp, geografi samt syfte, medan några är 
motstridiga. 

 
5.1.1 Individanpassad undervisning 

 
Att individanpassning av undervisningen är viktigt för att skapa läslust är en aspekt som 
delas av flera. Brodow och Rininsland (2005 s. 57f, 62) pekar på nödvändigheten att 
känna sin klass väl för att kunna anpassa sin undervisning utifrån eleverna och på så sätt 
locka till engagemang. Cambria och Guthrie (2010) skriver inte explicit ut 
individanpassning däremot innebär deras fem motivationspraktiker implicit en 
individanpassning av undervisningen och att hörsamma klassens behov. För att uppleva 
framgång i läsning, till exempel, så måste texten vara inom vad eleven klarar av. Det 
tillsammans med val, relevans samt relationen till läraren, som Cambria och Guthrie 
ställer som viktiga aspekter för läslust, förutsätter en individanpassning. 

 
Artikeln av Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzoni (2013) handlar om att ta reda på 
var elever befinner sig just i syfte för att kunna planera och organisera undervisningen 
utifrån detta, liksom Gambrells sju ”regler för engagemang” vilka förutsätter och främjar 
eleven som individ i en klass. Unrau, Ragusa och Bowers (2015) lyfter visserligen 
relationer som avgörande, främst den mellan lärare och elev, men adderar därutöver 
individens identitetsarbete till den modell som är artikelns utgångspunkt. Dessutom är 
de övriga aspekterna som de redovisar, såsom elevnära texter, lässtrategier som stöttar 
individens läsning och verklighetsförankring, starkt knutna till en individanpassning. Att 
planera undervisning utifrån de faktiska elever som finns i klassen samt klassen som 
helhet är alltså en av de första aspekterna att beakta i skapandet av läslust, enligt 
föreliggande forskning. 

 
5.1.2 Meningsfullt och elevnära 

 
Cambria och Guthrie (2010 s. 25) är därtill övertygade om att eleverna behöver veta och 
förstå varför de ska läsa, att de behöver känna nyttan och meningen med det. Elever blir 
inte dedikerade läsare om det inte är viktigt för dem. Lärare i Brodow och Rininslands 
undersökning (2005 s. 89) menar att alla behöver fantasi, vad de än kommer att arbeta 
med eller ägna sig åt i framtiden, vilket kan vara en stark motivationsfaktor som elever 
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förstår. Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 121) menar att läsning ska bli ett långtidsmål 
som kanske kan leda till läslust för livet. För att detta ska vara möjligt räcker inte enbart 
den yttre motivationen utan eleverna behöver veta varför de ska läsa. Det är väsentligt 
att de känner läsningens egenvärde. 

 
Hos Brodow och Rininsland (2005 s. 75) ses kopplingen av arbetet till verkligenheten 
som essentiell. Enlig dem kan det innebära texter om elevnära ting eller allmänmänskliga 
teman, en grundhistoria som går att relatera till sig själv eller händelser runt omkring. 
Intertextualitet i elevnära medier kan till exempel göra det lättare att se varför texten kan 
vara intressant, vilket främjar förståelse och läslust. (Relevans genom textval behandlas 
grundligare i avsnitt 5.3). Molloy (2011 s. 165) påpekar att relevans inte behöver 
innebära att texten är elevnära. Det kan också spegla sig i realistiska, 
verklighetsförankrade uppgifter. En blogg, ett radioprogram, en litteraturafton eller 
något annat autentiskt blir meningsfullt för eleverna. Även relatering till yrkesprogram 
eller framtida arbeten kan göra läsningen meningsfull och lustfylld. Att organisera 
litteraturundervisningen så att eleverna har möjlighet att få förståelse för varför de ska 
läsa samt hur det är meningsfullt och relevant för just mig eller min klass, är alltså viktigt 
enligt flertalet källor. 

 
5.1.3 Möjligheter till egna val 

 
Att som elev få göra egna val är ytterligare en aspekt. Motivationen ökar om eleverna 
får göra egna val av vad de ska läsa och hur de ska arbeta med texterna menar Unrau, 
Ragusa och Bowers (2015 s. 118ff) och även Gambrell (2011 s. 175) lyfter detta som en 
av de viktiga sju reglerna som främjar engagemang och läslust. Att eleven får välja om 
den vill läsa själv eller tillsammans med en eller flera andra, att svara på några frågor 
eller självständigt skriva en mindre text samt välja olika arbets- och redovisningssätt är 
förslag på valmöjligheter. Det behöver alltså inte vara stora val, men val i sig är 
motiverande uppger Unrau, Ragusa & Bowers (2015 s. 123) och Cambria och Guthrie 
(2010 s. 22). 

 
Cambria och Guthrie (2010 s. 27) hävdar också att erbjudandet av många små 
valmöjligheter får eleverna att känna sig delaktiga vilket är motiverande. Det kan vara 
val utifrån förberedda alternativ av text, olika redovisnings- eller arbetssätt, läsmetod 
eller andra ”minival”. Elever uppskattar att kunna välja att läsa själv, om det gör det 
lättare att koncentrera sig, eller att läsa i par, för att det känns roligare. Allt detta främjar 
läslusten. Brodow och Rininsland (2005 s. 122f) menar att ett val även kan innebära valet 
att få ge upp en bok som eleven inte gillar. Eleven kan då till exempel få skriva en kort 
reflekterande text utifrån det lästa och motivera varför denne inte orkar eller vill läsa 
klart texten och istället påbörja en ny bok. Möjligheter till egna val synes följaktligen 
vara en aspekt som väcker läslust enligt flera av artiklarna. 

 
5.1.4 Skapa förförståelse och sammanhang 

 
Ytterligare ett led för att skapa relevans och förståelse, vilket ökar chansen att eleverna 
känner läslust som Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 120) anger, är att skapa 
sammanhang för och med eleverna och att måla upp en gemensam kontext som läsningen 
kan utgå ifrån. Även informanterna i Brodow och Rininslands (2005 s. 80) undersökning 
uttrycker liknande åsikter då de menar att just sammanhang i undervisningen är en av de 
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viktigare aspekterna att ta hänsyn till i planeringen. Förförståelse och positiva 
förväntningar är nästan en förutsättning om eleverna ska känna motivation och lust att 
läsa äldre texter eller mer komplicerat strukturerade texter, menar de (2005 s. 126). Att 
ta hänsyn till förförståelse i planering och organisation av skönlitteraturläsning synes 
alltså, utifrån forskning, spela viss roll för läslusten. 

 
5.1.5 Tid att läsa i skolan och läsplatsens betydelse 

 
Gambrell (2011 s. 175) hävdar att det behövs mer tid till att läsa i skolan eftersom många 
elever inte har någon uppmuntrande hemmiljö och dessutom tenderar annat skolarbete 
att komma före läsning av skönlitteratur. Brodow och Rininsland (2005 s. 96) menar att 
det till och med kan ses som diskriminering av barn med vissa hemförhållanden och 
förutsättningar att låta all lästid ta plats utanför undervisningstiden. 

 
Läsplatsens betydelse för läslusten är något som viss forskning tar upp som betydande 
medan andra inte berör den alls. Brodow och Rininsland lyfter skolbibliotekets fysiska 
miljö med inredning, utsmyckning och alla böcker som inspirerande (Brodow & 
Rininsland 2005 s. 66, 83). Unrau, Ragusa och Bowers pratar om den ”rätta miljön” 
(2015 s. 119) men definierar den aldrig. Gambrell (2011 s. 176f) uttrycker däremot den 
fysiska miljöns betydelse genom en av hennes sju regler som innebär att klassrummet 
ska visa värdet av läsning. Hon menar att motivationen höjs med inspirerande 
klassrumsmiljö och med tillgång av litterära attiraljer som böcker, tidningar och en 
blandning av texttyper och genrer (2011 s. 173). Huruvida läsandet ska ske i hemmiljö, 
i skolan, i skolbiblioteket, i inspirerande inredda klassrum eller hur det ska organiseras 
finns således inget enhetligt svar på. 

 
5.1.6 Vidgat textbegrepp och estetiska arbetsmetoder 

 
Ytterligare en aspekt som diskuteras av några är utnyttjandet av det vidgade 
textbegreppet och estetiska arbetsmetoder för att inspirera och engagera till läslust men 
också ett lustfyllt arbete med texten. Informanterna hos Brodow och Rininsland (2005 s. 
74) diskuterar elevnära medier som ett sätt att väcka motivation. Att använda 
filmatiseringar eller digitala texter som parallelltexter eller som ett led i att senare läsa 
den ursprungliga romanen med bättre förförståelse, menar de, kan väcka engagemang 
hos eleverna och även lust att läsa ”romanen bakom filmen” på sin fritid. 

 
Molloy (2011 s. 100, 105f) visar på hur läraren i den klass hon följer använder sig av 
olika estetiska arbetsmetoder för att bearbeta texten till mer förståelse vilket ämnar stötta 
läsmotivationen. Molloy menar att teckna seriestrippar, spela in radioprogram eller 
utforma en bokblogg utifrån lästa böcker är något som engagerar och aktiverar flera 
sinnen och delar av hjärnan, vilket är motiverande. 

 
5.1.7 Skrivuppgifter och loggbok 

 
Slutligen tar de svenska källorna upp skrivandet som en viktig del i organiserandet av 
litteraturundervisning som väcker läslust. Detta är däremot inte lika självklart för alla 
och det finns motsättningar. Å ena sidan menar Molloy (2011 s.107ff) att skrivande med 
fördel kan användas både innan läsningen, under läsningen och för att sammanfatta de 
egna reflektionerna efter avslutad läsning. Molloy (2011 s. 103ff) anser att skrivuppgifter 



18  

kan vara en del i tolkningen som hjälper eleverna att se sina egna tankar och sin 
förståelse, vilket motiverar, och att skrivande under läsningen kan vara ett stöd i att leva 
sig in i en karaktär. Vidare pekar Molloy på att organiserande av skrivuppgifter utifrån 
elevernas frågor till texten visar att deras frågor är viktiga. Likaså motiverar öppna 
frågor, som inte har ett rätt eller precist svar, eller autentiska frågor, där läraren inte sitter 
inne med ett svar, eleverna. Det leder bort dem från ”rätt och fel” som kan underminera 
läslusten då man oroar sig för att missförstå texten eller tolka något felaktigt, fortsätter 
Molloy. Dessa metoder baserar sig på att läsningen delas upp i olika omgångar som 
bearbetas innan fortsatt läsning. 

 
Brodow & Rininsland (2005 s. 167) kommenterar skrivuppgifter som betungande utifrån 
att flera lärarinformanter i deras undersökning upplever att elever motsätter sig just 
avbrytandet av läsningen och att det ”stör läsrytmen”. Därav ses också loggboken eller 
läsloggen, som ju är en skrivaktivitet, med skilda ögon hos Brodow och Rininslands 
informanter (2005 s. 167f). Den kan ge utrymme för reflektioner som skapar förståelse 
vilket ökar möjlighet till läslust. Den kan också bli ett sätt att se elevers tankar och frågor 
kring texten som kan användas i gruppdiskussioner. Emellertid menar flera av 
informanterna att det innebär stor insats för att få det att fungera, vilket läraren inte alltid 
hinner eller orkar med. 

 
Molloy (2011 s. 98, s. 102f) lyfter dock endast positiva aspekter med loggboken. Om 
loggboken får bli utrymme för metareflektioner kan den visa hur eleverna uppfattar 
läsningen vilket läraren kan använda i sin planering, menar Molloy. De tankar och frågor 
som elever skriver i loggboken kan bli utgångspunkt för litteratursamtal vilket visar att 
elevernas tankar är viktiga och gör samtalen mer engagerande. Det är dock viktigt att 
eleverna inte uppfattar loggboken som något att svara ”rätt” i. Loggboken kan också 
användas som stöttning under läsandet genom öppna och autentiska frågeställningar som 
eleverna kan utgå ifrån när de skriver sina anteckningar. Detta kan öka förståelsen av 
texten vilket verkar motiverande. Loggboken kan alltså, menar Molloy (2011 s. 145), 
vara ett positivt redskap för att följa elevernas läsning och upplevelse, lära känna eleven 
som läsare samt för att ge eleverna tillfälle att skriva om för dem angelägna funderingar 
som bemöts utan att rättas. 

 
Det finns följaktligen motstridiga åsikter om huruvida skrivuppgifter kan hjälpa eller 
stjälpa läslusten i läsning av skönlitteratur. De skrivuppgifter som behandlas och som 
det finns mest åsikter mot är dock av den mer sakliga formen, främst loggboken. 
Kreativt, kravfritt och lustfyllt skrivande, menar Brodow och Rininsland (2005 s. 176), 
är däremot något som borde användas mer och som ger möjligheter till livslångt läsande. 

 
5.1.8 Inre och yttre motivation 

 
Alla läslustskapande aspekter som de olika källorna beskriver och diskuterar beror, och 
i vissa fall förutsätts, av vissa andra faktorer som har med motivation och synen på 
motivation att göra. Här går åsikterna i den föreliggande forskningen isär. Det talas om 
inre och yttre motivation och i reflektionen kring hur lärare kan använda olika aspekter 
för att stärka motivationen finns olika uppfattningar huruvida man ska stärka den inre 
eller den yttre. Lärandet i sig anses vara en faktor som kan få den inre motivationen att 
väckas, att elever ser att de lär sig något. Lärarengagemanget likaså där respons och 
feedback från lärare som är tydlig, konstruktiv, ärlig och stöttande ses som en mycket 
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viktig faktor för den inre motivationen. Några få ser betyg som motivationshöjande till 
följd av att elever lär sig något, men här börjar tankar gå isär. 

 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 122) menar att betyg och liknande yttre motivation 
underminerar den inre långtidsmotivationen och läslusten och att den inre motivationen 
är mer värdefull för elevernas läslust än den yttre. Däremot, säger de, så kan belöningar 
som har med litteratur och läsning att göra stödja den inre motivationen, då skönlitteratur 
ses som värdefullt och meningsfullt (2015 121f, 128). Att balansera påverkan på den 
yttre och den inre motivationen är således en viktig aspekt i lärarens motivationsarbete 
enligt Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 124). Gambrell (2011 s. 172f) hävdar däremot 
att det är den inre motivationen som borde ges högre prioritet i litteraturundervisning. 
Hon baserar hela sin artikel på detta och utformar sju regler för att engagera och motivera 
elever till läsning med fokus på den inre motivationen (2011 s. 177). 

 
Cambria och Guthrie (2010 s. 17) pekar på att olika yttre faktorer, som till exempel 
belöningar, kan vara effektiva som igångsättare av läslusten men för att den ska bli till 
en djupare, inre motivation behövs motivationsarbete från lärarens sida. Cambria och 
Guthrie (2010 s. 16) har också ytterligare ett sätt att se på motivation, eller snarare ett 
mer utvecklat resonemang kring begreppen. De menar att man kan se motivationen 
utifrån tre delar, nämligen intresse, hängivenhet och självförtroende. Hängivenhet är 
beroende av yttre motivation medan intresse och självförtroende kommer inifrån. Ofta 
saknas någon del hos eleven men om alla finns blir resultatet verkligt bra. En elev kan 
ha intresse och hängivenhet men inte tron på sin egen förmåga medan en annan har 
hängivenhet och självförtroendet men inte intresset. Elever med intresse och förtroende 
för sin egen läsförmåga uppnår inga goda resultat om de inte också är hängivna medan 
de som utifrån intresse och självförtroende arbetar hängivet uppnår avsevärt bättre 
resultat än de elever som endast uppfyller en eller två av motivationerna (2010 s. 20). 

 
Inre motivation och lust är både önskvärt och det mest optimala men inte alltid realistiskt 
att förvänta sig i skolans värld, menar Cambria och Guthrie (2010 s. 18). Därför behövs 
arbete med motivationen som bygger på hängivenhet, det vill säga att tro och känna att 
det man gör är viktigt, att det behövs för att klara skolan men också för framtiden. 
Cambria och Guthrie menar att alla elever har potential att bli hängivna, däremot ska 
man inte blanda ihop hängivet läsande med läslust. Att läsa för att se hur det går eller 
lösa mysteriet är att läsa för lusten, medan den hängivne läsaren läser för att den 
värdesätter nyttan. En hängiven läsare fortsätter att läsa även om det inte är intressant 
eller lustfyllt. De båda sidorna sitter inte ihop, en elev kan vara antingen eller, menar 
Cambria och Guthrie (2010 s. 20f), få elever är både ock men de som har båda delarna 
presterar bättre. Elever tjänar alltså, enligt Cambria och Guthrie (2010 s. 27), på att 
motivation och strategier bildar en fusion. De poängterar dock att oavsett läsarens ålder 
är tron på sig själv som läsare en förutsättning för framgång och läslust (2010 s. 21). 

 
5.1.9 Framgång och förtroende för sin förmåga 

 
Att ha förtroende för sina förmågor är en förutsättning för vad du kan åstadkomma och 
är nära kopplat till den inre motivationen, menar Cambria och Guthrie (2017 s. 17). 
Människor gillar vanligtvis det vi kan och kan det vi gillar. Elever som har svårigheter 
tvivlar däremot snabbt på sig själv vilket leder till missförströstan och uppgivelsekänslor. 
Eleverna måste få tillfälle att tro på sig själva vilket gör lärarens uppmuntran och 
feedback avsevärt angeläget (2017 s. 25). Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 130, 132) 
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menar att eleverna måste få tro på sin egen förmåga att välja, att läsa och att arbeta med 
skönlitteratur. Vidare framhåller de att även höga förväntningar från omgivningen, i 
synnerhet läraren, är betydande. Att ha vuxna omkring som tror på en är en motiverande 
faktor som bidrar till elevens egna förtroende för sig själv som läsare, vilket är starkt 
bidragande till läslust (2015 s. 119, 130f). Sociala relationer och förväntningar från 
omgivningen har betydelse för om eleven själv identifierar sig som läsare. Om elever 
känner att omgivningen tror på elevens kompetens att läsa och uppleva skönlitteratur 
samt betraktar skönlitteratur som viktigt, kan elevens läslust öka (2015 s. 134f). 

 
Gambrell (2011 s. 176f) menar att konstruktiv, ärlig och stödjande feedback samt 
belöningar som belyser värdet av att läsa talar till den inre motivationen och elevernas 
känsla av att det är meningsfullt. Brodow och Rininsland (2005 s. 96) och 
undersökningens informanter skriver att en oerhört viktig och essentiell del av läslusten 
är framgång. Att eleven lyckas med sin läsning tidigt och får känna sig kompetent gör 
att denne kan tror på sig själv och sin egen läsförmåga. Det handlar också om att 
elevernas texttolkningar måste mötas med respekt framhåller Brodow och Rininsland 
(2005 s. 145) och att aldrig ge upp kravet att alla ska läsa skönlitteratur, efter sin förmåga 
(2005 s. 103). 

 
5.1.10 Klassrumsklimatet och relationen till läraren 

 
Att vara medveten om att man lär sig något och kan något, ger goda premisser för fortsatt 
lärande, enligt föreliggande forskning. Om detta ska vara möjligt måste det finnas 
trygghet och öppenhet i relationerna mellan (först och främst) läraren och eleven men 
också mellan eleverna i klassen. Det bör vara ett gott klassrumsklimat och en god inre 
miljö. Detta förutsätter givetvis att läraren lär känna sin klass och individerna i den. Att 
organisera och planera så att relationen mellan läraren och den individuella eleven samt 
eleverna som grupp utvecklas positivt, är den komponenten som överlag får mest 
uppmärksamhet och som ges störst värde i föreliggande forskning. Alla är överens om 
att detta är a och o för all undervisning och en förutsättning till lärande. Utan en god 
relation till sin lärare kan man inte utveckla läslust i klassrummet. Några är mer explicit 
tydliga med att byggandet av relationer till varje elev och till gruppen som helhet är det 
verkligt väsentliga. 

 
Enligt Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 129ff) får det sätt på vilket läraren jobbar 
med relationen, i förhållande till arbetssätt, metoder och instruktioner, betydelse för 
elevers engagemang, motivation och även på resultatet, själva lärandet. De får stöd av 
Brodow och Rininsland (2005 s. 57f) samt Cambria och Guthrie (2010 s. 17, 23f) när de 
hävdar att eleverna blir motiverade på grund av samhörigheten och tryggheten till läraren 
och gruppen. Relationen kommer alltså först, före undervisning, eftersom utan den kan 
inga elever utveckla hela sin potential (Unrau, Ragusa & Bowers, 2015 s. 119, 126f). 
Relationen ses som avgörande av både Cambria och Guthrie (2017 s. 24, 27) och av 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 128ff). 

 
Cambria och Guthrie (2010 s. 24) poängterar dessutom att den tid som läraren lägger ner 
på att bygga relationer, skapa atmosfärer av förtroende och respekt samt gemensamma 
regler och ansvar mot varandra, kommer betalas tillbaka i elevers trivsel och lärande. 
Det medför också möjligheter till ett identitetsarbete hos eleverna. Att de kan se på sig 
själv som någon som vill, kan och tycker om att läsa beror till stor del på 
klassrumsinteraktionen (2010 s. 17, 23f). Även Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 
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132ff) delar den synen. Samarbete mellan eleverna har en avgörande roll för hur eleverna 
ser på sig själv som läsare, menar de, vilket har stor del i hur motiverad eleverna är. En 
klassrumsmiljö med goda relationer där eleverna känner samhörighet med varandra 
stärker självförtroendet och hängivenhet för litteratur. Goda relationer kan socialisera in 
elever i diskurser där läsning av skönlitteratur är meningsfullt. 

 
5.1.11 Lärarens kunskap om eleverna 

 
För att detta ska vara möjligt måste läraren veta vilka eleverna är, alltså vem som ska 
motiveras, skriver Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 127, 131). Svenska Molloy lyfter 
också den viktiga aspekten att ta reda på vad eleverna kan och vet innan ett arbete eller 
läsår börjas. Hon ger ”brevet till läraren” som ett exempel (2011 s. 99). Malloy, Marinak, 
Gambrell och Mazzonis artikel (2014 s. 279, 281) behandlar lärarens förståelse för 
elevernas självbild som läsare, vilket blir ett stöd för organisering och planering av en 
motiverande litteraturundervisning som engagerar elevers läsning och främjar deras 
läslust. Deras modell, utformad som en digital enkät, är utarbetad i syfte att användas i 
årskurs 3 - 5, alltså ”middle school” ungefär motsvarande mellanstadiet i Sverige. 
Tanken är att använda sig av den vid terminsstart, vid läsårets mitt samt vid slutet för att 
ge goda möjligheter att som lärare understödja elevers läsmotivation och skapa läslust. 
Resultatet som undersökningen ger vid en terminsstart blir ett stöd vid planering för 
läsåret, mittenenkäten signalerar om man är på väg åt rätt håll medan den avslutande 
stärker elevernas självbild av sig själv som en läsare som har utvecklats. Det blir således 
ett stöd för lärarens motivationsarbete i klassen såväl som för eleven. Att bli medveten 
om sin egen läsutveckling, som kan vara svår att upptäcka själv, väcker läslust enligt 
Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzoni (2014 s. 281). Kan detta vara ett alternativ eller 
komplement till det i Sverige kanske vanligare ”brevet” värt att prova även bland äldre 
elever? 

 
5.1.12 Lärarens betydelse 

 
En analys utifrån dessa aspekter och förutsättningar i organiserandet och planeringen av 
läsning för att väcka eller skapa läslust hos elever sätter lärarens roll i fokus. Samtliga 
artiklar i den föreliggande forskningen gör detta. 

 
Cambria och Guthrie (2010 s. 16) menar att hemmet självklart är en betydande faktor för 
läsmotivation, men att läraren spelar huvudrollen i utvecklandet av en elevs läslust. 
Enligt dem är läraren oerhört viktig och kan också lära sig att mer effektivt uppmuntra 
engagemang i läsningen (2010 s. 27). Gambrells hela artikel (2011) går ut på att läraren 
beaktar och genomför hennes sju regler för att nå engagemang och motivation hos eleven 
i läsning av skönlitteratur. Implicit finns då lärarens vikt och betydelse för elevens 
motivation och läslust. Dessutom uttrycker hon explicit lärarens respons, en konstruktiv 
och stöttande feedback, som en av dessa sju regler för läslust (2011 s. 176). Det redskap 
som Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzoni skriver fram i sin artikel (2013) lyfter 
också läraren som en nyckelroll i att motivera eleverna till läsning och utvecklande av 
läslust. Här trycks särskilt på att läraren måste lära känna sina elever och sin klass för att 
kunna hitta det som engagerar just dessa elever (2013 s. 279). Läraren, än en gång, en 
betydande faktor: ”Den effektiva läraren integrerar all tillgänglig kunskap om eleverna 
för att designa engagerande och omfattande uppgifter” (2013 s. 282, min översättning). 



22  

Alla lärarinformanterna i Brodow och Rininslands studie (2005 s. 56ff) är av åsikten att 
lärares entusiasm och engagemang betyder oerhört mycket. Läraren kan påverka 
elevernas motivation och framhålls till och med som den kanske viktigaste faktorn för 
att väcka läsmotivationen (2005 s. 87). Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 119) 
poängterar lärarens läspassion, som kan smitta av sig och bidra med god stämning i 
klassrummet, men även andra läsande vuxna i omgivningen samt kända personer, vilka 
eleverna ser upp till eller identifierar sig med, som betydelsefulla för läslusten. 

 
5.1.13 Sammanfattning 

 
De aspekter som synliggörs i föreliggande forskning gällande hur läsning av 
skönlitteratur i gymnasieskolans svenskämne kan organiseras och planeras för att väcka 
läslust är följaktligen; individanpassning, relevans och elevnära, egna val, sammanhang 
och förförståelse, lästillfällen under lektionstid, inspirerande miljö, estetiska arbetssätt 
och kompletterande textmedium samt skrivande. Av dessa är det de tre första som 
förekommer i övervägande artiklar. Individanpassning berörs av fem (av sex) källor, 
medan relevans och elevnära samt egna val diskuteras i fem stycken. I dessa tre aspekter 
finns också stora likheter och överensstämmelse medan åsikterna går lite mer isär eller 
kompletteras av varandra i de övriga aspekterna. De mer grundläggande 
undervisningsfaktorerna som påverkar och förutsätter dessa aspekter är föreliggande 
forskning mer eniga om. Lärarens betydelse är vad som anses ha störst proportion i alla 
artiklar, följt av framgång och elevers förtroende i sig själva samt relationerna mellan 
läraren och eleven och i klassen som helhet. Att läraren behöver kunskap om eleverna 
blir då en självklarhet. I den övergripande aspekten inre och/eller yttre motivation är 
forskningen mer splittrad. Majoriteten anser ändå att trots att den inre motivationen anses 
viktigast och mest önskvärd så är en balans av inre och yttre motivation mest realistiskt 
i skolans värld. 

 
 

5.2 Läsmetoder för läsning av skönlitteratur i gymnasieskolans 
svenskämne i syfte att väcka läslust. 

 
Det är viktigt hur eleverna läser när de läser skönlitteratur, det framkommer av 
föreliggande forskning. Man kan som lärare inte ge eleverna en svår text utan koppling 
till de själva och förvänta sig att de ska läsa den, förstå den och ta den till sig (Brodow 
& Rininsland 2005 s. 75). För att väcka läslust vid läsning av skönlitteratur är det 
angeläget att vid planering och organisering av undervisningen, beakta på vilket sätt 
texten ska läsas. Fyra aspekter diskuteras i artiklarna gällande olika sätt att läsa litteratur 
utifrån termer av motiverande och engagerande. På grund av artiklarnas olika syften 
berörs inte denna aspekt av alla explicit, men bland de som gör det är samstämmigheten 
övervägande. 

 
5.2.1 Smågrupper och boksamtal 

 
Arbete i smågrupper, både läsning och boksamtal eller bokcirklar, är en av dessa aspekter 
som ges stort utrymme och anses ha betydelse för läslusten av alla de artiklar som 
behandlar mer praktiska metoder. Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 123) samt 
Gambrell (2011 s. 175) menar att både läsning och samtal i smågrupper, som låter 
eleverna dela med sig av vad de läst och sina tankar om det, upplevs motiverande och 
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lustfyllt av många elever. Brodow och Rininsland (2005 s. 123) poängterar att boksamtal 
är den metoden, som av deras informanter, återkommande benämns som en av de bästa 
eller till och med oumbärlig i arbetet med skönlitteratur för att få eleverna motiverade. 
Att läsa och tolka en text ensam är inte så givande, menar de, och det kan vara särskilt 
svårt för de elever som är ovana läsare. Emellertid är det av yttersta vikt att alla, både 
lärare och elever, behandlar varandras åsikter, tolkningar och uppfattningar med respekt 
samt att de lyssnar på varandra med uppmärksamhet, betonar Brodow och Rininsland 
(2005 s. 145). Molloy (2011 s. 95, 100, 148) hävdar att elevernas förståelse blir djupare 
genom att de måste formulera sina egna ord och genom att lyssna på andras sätt att skapa 
mening utifrån texten. När grupparbeten fungerar delar man arbete, läsning och 
upplevelse tillsammans vilket innebär stor social stöttning. När det inte fungerar delar 
gruppen upp arbetsmomenten mellan sig och det blir individuellt arbete i grupp, 
framhåller Molloy (2011 s. 101) och ger exempel på en elevgrupp i hennes undersökning 
som gjorde exakt så. Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 12) diskuterar också lärandet 
och läsandet i grupp och fastslår: att utforska sammanhang, röda trådar och osynliga 
detaljer tillsammans med andra är roligt. 

 
5.2.2 Högläsning och berättande 

 
Högläsning har en självklar roll när det gäller yngre elever, men några av källorna pekar 
ut högläsning som betydelsefull även för äldre elever. Även det muntliga berättandet 
utifrån eller runt omkring en text ses som centralt i arbetet för att locka till läslust. 
Eleverna själva uppskattar att då och då inte behöva läsa själva och tycker att det är 
roligare när läraren läser högt eller berättar, anser Brodow & Rininsland (2005 s. 88). De 
framhåller dock att det inte passar alla lärare att högläsa. Man behöver som lärare känna 
sig bekväm med högläsning för att kunna engagera eleverna i historien (2005 s. 158). 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 120) är inne på samma spår och menar att vid 
högläsning med inlevelse och passion kan lärarens läslust smitta av sig. Högläsning är 
alltså ytterligare en metod som, enligt artiklarnas författare och informanter, kan bidra 
till läslust hos eleverna. 

 
5.2.3 Lässtrategier 

 
En aspekt som i sig inte anses vare sig motiverande eller något som skapar läslust, men 
som i längre perspektiv kan leda till just det är lässtrategier. Eftersom eleven kan lära sig 
att klara av svårare texter själv, så kan olika lässtrategier indirekt öka läslusten menar 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 120ff). De förklarar att olika lässtrategier kan vara 
närläsning, översiktsläsning och skumläsning och genom att aktivt lära ut dessa i 
undervisningen bidrar läraren till att eleverna skapar sig en form av ”självhjälp” (2015 
s. 120). Även Brodow och Rininsland (2005 s. 123) diskuterar lässtrategier som en 
positiv metod som kan leda till läslust. Att kunna utnyttja ”skumläsning” ger eleverna 
redskap att ta sig igenom svårare stycken eller passager där inte så mycket händer och 
att kunna stanna upp vid nya stycken för att se om något nytt eller viktigt inträffat, kan 
hjälpa till att hålla motivationen igång, menar de. För en del av forskningen ses 
följaktligen undervisning av lässtrategier som ett slags proaktivt sätt att skapa läslust hos 
eleverna. 

 
5.2.4 Olika läsarter 
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De tre hittills redovisade sätten på vilket skönlitteratur kan läsas har praktiska förtecken. 
Den sista aspekten som kunde synliggöras genom analys av föreliggande forskning är 
mer sättet som den enskilde eleven tar sig an texten på, så kallade läsarter. Detta är 
naturligtvis svårare att organisera för läraren men en av artiklarna pekar ändå på att 
läraren kan styra detta till viss del. Det reflekteras huruvida läraren ska planera, 
uppmuntra och inspirera eleverna till att läsa estetiskt eller efferent, naivt eller kritiskt 
eller rent av kreativt. 

 
Molloy (2011 s. 91, 122, 153) hävdar att det behövs kritisk, efferent läsning för att kunna 
gå in i textens gestalter. Skönlitteraturläsning i skolan ska inte vara ren upplevelseläsning 
för historiens egen skull. Hon poängterar dock att det också krävs en estetisk läsning. 
Läsningen måste få ta tid och vara en kombination av de båda läsarterna för att eleverna 
ska bli motiverade att läsa. Det är i den djupare insikten, vilken blir följden av en sådan 
läsning, som den verkliga läslusten finns, hävdar Molloy. Hon påvisar det väsentliga i 
att växla mellan spontana och kritiska läsarter och refererar till Rosenblatts estetiska och 
efferenta läsning. Men de är främst Magnus Perssons ”kreativa” läsning som Molloy 
anser vara den väg som bör fokuseras. Det är, enligt henne och Persson (Molloys 
tolkning), endast i samverkan mellan de två föregående läsarterna som en tredje läsart, 
den kreativa, kan växa fram. I den kreativa läsarten berikar känslan och förnuftet 
varandra, uttrycker hon och citerar Persson (2007 s. 262 i: Molloy 2011 s. 90). 

 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 120ff) värdesätter också läspassion och anser att 
bedömningsfokus minskar läslusten, men skriver inte om läsarter på ett mer explicit sätt. 
Gambrell (2011 s. 176), som också hon poängterar hur betyg och bedömning kan verka 
hämmande för läslusten, låter sina sju regler handla om inre motivation vilket skulle 
kunna kopplas till en estetisk läsart men behöver inte betyda det. Malloy, Marinak, 
Gambrell och Mazzoni (2012 s. 280) anser att elever som känner sig absorberade av en 
text troligen engagerar sig mer i läsningen, något som kan tydas som att läsa med 
inlevelse och lust framför en kritisk läsning, men inget är klart utskrivet. 

 
Cambria och Guthrie (2010 s. 20f) är de som kommer Molloy närmast med en syn på 
läsning där hängivenhet ses som nyckeln, vilket inte endast bygger på intresse och inre 
motivation utan också på yttre påverkan. De betonar att en hängiven läsare inte endast 
läser för nöjes skull utan läser vidare vare sig det är intressant eller inte. De tillägger 
också att även om det är få som både är hängivna och har intresset, så är det dessa elever 
som lyckas bäst. En kombination är alltså det mest önskvärda. Deras diskussion om 
intresse och hängivenhet liknar till mycket Molloys resonemang om att blanda kritiska 
och naiva (efferenta och estetiska) läsarter och genom fusionen utveckla en tredje kreativ 
läsning, men medan Molloy tydligt pratar om den praktiska läsningen så tycks Cambria 
och Guthrie mer reflektera kring en mer allmän inställning hos eleven. 

 
Brodow och Rininsland (2005) lyfter vikten av passion, att kunna ”glida in i bokens 
värld” (2005 s. 126) samt att läsning utan krav på kunskapsredovisning anses mer 
lustfylld och kommenterar kort den efferenta läsarten (2015 s. 145). De beskriver hur 
deras informanter verkar för elevernas positiva upplevelse utan krav på 
kunskapsredovisning. Här finns den mest utpräglade ståndpunkten för estetisk läsning 
framför eller till och med utan komplement av en efferent läsart. När det gäller huruvida 
eleverna ska anlägga en kritisk läsning eller uppmuntras till att läsa för handlingens skull 
på ett estetiskt, naivt eller lustfyllt sätt, saknas sålunda ett brett svar i föreliggande 
forskning. 
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5.2.5 Sammanfattning 
 

De sätt på vilka skönlitteratur kan läsas och som föreliggande forskning synliggör är 
främst i smågrupper, genom högläsning samt med hjälp av lässtrategier. Läsning och 
textbearbetning i smågrupper är vad som framstår som mest positivt. Här finns flera 
röster bland fyra av artiklarna som samstämmer med och kompletterar varandra. 
Högläsning och Lässtrategier behandlas visserligen endast av två artiklar, men de är 
överens om att högläsning smittar av sig och att lässtrategier är en förebyggande metod 
som motiverar. Däremot förhåller sig föreliggande forskning mindre eniga huruvida den 
estetiska, den efferenta eller en blandning av de båda läsarterna bör uppmuntras för att 
skapa läslust. Det saknas hos flertalet källor ett resonemang om just detta och bland de 
källor som berör området finns olika synsätt. Här finns med andra ord ett potentiellt 
forskningsfält. 

 
 

5.3 Skönlitteratur som kan väcka läslust i gymnasieämnets 
svenskämne. 

 
Valet av den skönlitteratur som kan läsas i klassrummet måste komma ur den större 
frågan varför vi ska läsa skönlitteratur över huvud taget, vilket syfte jag som lärare har 
med min litteraturundervisning, betonar Molloy (2011 s. 156). Om man vill motivera 
sina elever och inspirera dem till att kanske till och med läsa skönlitteratur utanför skolan 
behövs noga förberedda urval. De artiklar och studier som ligger till grund för uppsatsen 
är mycket samstämmiga på den punkten och även i vilken sorts skönlitteratur som ska 
läsas för att väcka elevernas läslust. 

 
5.3.1 Egna val 

 
Den första aspekten som anses vara viktig i valet av vilken skönlitteratur som ska läsas 
är just att valet får ligga hos eleven. Som det redogjorts för tidigare i denna 
litteraturstudie (se avsnitt 5.1), så har val i sig själv stor betydelse för motivationen som 
både Gambrell (2011 s. 175), Cambria och Guthrie (2010 s. 22) och Unrau, Ragusa och 
Bowers (2015 s. 118) påpekar. Brodow och Rininsland (2005 s. 137) beskriver känslan 
hos eleverna att inte bli beordrade att läsa en text, utan att de själva har möjlighet att 
styra vad som ska läsas, som främjande av läslusten. Även Cambria och Guthrie (2010 
s. 22) lyfter den aspekten och föreslår att arbete utifrån olika tematiska enheter som 
historiska händelser, allmänmänskliga frågor eller författare, kan ge elever möjlighet att 
välja inom ett begränsat område. Brodow och Rininsland (2005 s. 131) framhåller vikten 
av att respektera och uppskatta elevens smak och att inte kategorisera skönlitteratur som 
”bra” och ”dålig”. De betonar att i urvalet måste läraren såväl som eleven försöka uppnå 
en ömsesidig respekt men att valet stärker elevernas motivation. 

 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 120) lyfter elevens möjlighet att medverka till 
textvalet som högt motiverande, även om det också kan vara förvirrande. Det är lustfyllt 
att få välja själv och inte bli tillsagd vad som ska läsas, men helt fria val kan också 
innebära svårigheter för eleverna, detsamma framhåller Gambrell (2011 s. 175). Endast 
i skolbiblioteket finns förmodligen ett mycket stort antal böcker. Att dessutom lyckas 
hitta en text med relevant handling som berör och ligger inom elevens utvecklingsbara 
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läsnivå är ingen enkel sak varken för läraren eller eleven, men samarbete kan ge 
framgångsrika val. 

 
Större delen av källorna är överens om att egna val är viktigt, deras ståndpunkter är 
förenliga och kompletterande. Två källor lyfter emellertid inte denna aspekt men det är 
av naturliga skäl. Molloy (2011) följer en klass under läsningen av en redan utvald bok, 
visserligen en klassiker vilket skulle kunna problematiseras men inte inom ramarna för 
denna studie. Hennes syfte är i vilket fall att undersöka arbetet med just den boken. 
Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzonis (2013) artikel behandlar en metod att 
undersöka klassens förförståelse och intresse av litteraturläsning och berör inte andra 
aspekter i undervisningen av skönlitteratur. Det finns följaktligen en bred 
samstämmighet i föreliggande forskning om att elevens medverkan i litteraturvalet har 
stor eller mycket stor betydelse för läslusten. 

 
5.3.2 Framgång och ”lagom nivå” 

 
Att lyckas och nå framgång i sin läsning är avgörande för att kunna utveckla läslust. Det 
är nästa aspekt som det också råder en stor enighet kring. Cambria och Guthrie (2010 s. 
21f, s. 25) menar att utan framgång kommer eleven aldrig att tro på sig själv som läsare 
och på sin egen kapacitet. Och det man inte kan eller inte tror sig kunna, blir inte heller 
lustfyllt. Lärarens utmaning är därför att hitta relevanta texter på en nivå som stämmer 
med elevens. Eftersom ett klassrum kan innehålla många olika ”läsnivåer”, poängterar 
Unrau, Ragusa och Bowers (2015 s. 132ff) vikten av att variera litteraturen. Läraren 
måste individ- och gruppanpassa texterna så att alla känner att de kommer att klara av 
läsningen. Brodow och Rininsland (2005 s. 57, 87, 95, 225) återkommer upprepade 
gånger till att en text bör ligga på ”lagom” nivå. Den får alltså inte vara så svår att eleven 
blir avskräckt från all fortsatt läsning. Detta kan vara en verklig utmaning skriver de, 
men påpekar också betydelsen av att som lärare sträva efter att finna just den 
skönlitteraturen för att väcka elevers läslust. Vidare framhåller de (2005 s. 127) att 
undvikandet av svår litteratur med innehåll som man anser relaterar till eleverna inte 
heller är någon lösning. Med stöttning och samarbete kan elever komma längre än 
ensam. Emellertid, understryker Gambrell (2011 s. 176), får texten heller inte vara för 
lätt. Då riskerar den att bli tråkig. Det ska finnas en utmaning så att eleven känner att det 
är lite svårt men att denne ändå klarar det. 

 
Även denna aspekt, som nästan alla källor tar upp som betydande för vilken litteratur 
som kan väljas, är forskare och informanter alltså överens om. Hos de två källor som inte 
berör detta finner vi Molloy samt Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzoni, vilkas syften 
än en gång bidrar till att de inte lyfter frågan. 

 
5.3.3 Elevnära texter 

 
I den sista aspekten angående litteraturval som kunde urskiljas i analysen av resultatet, 
finns en enhällig uppfattning. Alla betonar elevnära texter som det kanske mest 
betydande för elevers läslust. Trots att Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzonis artikel 
(2013 s. 279) inte explicit redogör för elevnära texter så syftar den ändå till att denna 
aspekt blir möjlig. Lärare ska genom deras modell få så mycket kännedom om sina elever 
att de kan stötta eleverna på det sätt som just de eleverna behöver, till exempel genom 
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att välja litteratur kopplad till elevernas intressen. Indirekt behandlar alltså även de 
elevnära texter. 

 
Övrig forskning är av samma åsikt och därtill mer explicit. Unrau, Ragusa och Bowers 
(2015 s. 121) trycker på hur valet av texter är viktigt. Genom att välja texter som har 
koppling till elevens vardag eller verklighetsförankring till något i dess närhet och 
omgivning som eleven kan relatera texten till, möjliggörs stora chanser till läslust, menar 
de. Brodow och Rininsland (2005 s. 72f) samt Cambria och Guthrie (2010 s. 22f) 
beskriver hur hittandet av beröringspunkter som kan ge eleverna en förståelse om varför 
boken är värd att läsa leder till läslust i de allra flest fall. Cambria och Guthrie (2010 s. 
25) hävdar dessutom att elever inte blir motiverade och hängivna läsare med läslust, 
såvida det inte känns viktigt. Att texten känns relevant är första steget för att uppnå detta. 
Även Gambrells artikel (2011 s. 173) betonar elevnära texter och att hitta samband 
mellan texten och elevens liv. Att försöka hitta böcker som engagerar och berör kan 
väcka läslust och är extra viktigt för elever som inte har så stor läsvana, fastslår Brodow 
och Rininsland (2005 s. 77). Utifrån sin intervjustudie konstaterar de att texterna först 
och främst behöver väcka ett intresse och i andra hand representera ett kulturarv (2005 
s. 75f). 

 
Molloy (2011) tillägger emellertid att kopplingen mellan eleven och texten inte behöver 
vara uppenbar. Elevnära texter kan ha verklighetsförankring, röra sig inom elevens 
intresseområde, stämma med elevens egna erfarenheter eller något som inträffat i elevens 
samtid och som berört honom eller henne. Det är betydelsefullt att de kan knyta an till 
texten på något sätt, något som förtydligar varför just detta verk ska läsas. Molloy 
framhäver lärarens roll i att hitta och visa på kopplingar mellan texten och eleven genom 
till exempel komplementtexter. Vid läsning av en gemensam text som inte berör alla 
elever, så blir det lärarens uppgift att hitta och tillverka kopplingar och sammanhang. Att 
jämföra förr och nu, hitta grundhistorier, allmänmänskliga frågor eller intertextualitet i 
mer aktuella texter, filmer eller händelser kan vara några metoder. Att urvalet av texter 
som läses under litteraturundervisningen i skolan i första hand bör ligga nära eleverna är 
något som alla artiklar alltså framhåller. 

 
5.3.4 Sammanfattning 

 
Följaktligen råder det vetenskaplig konsensus hos föreliggande forskning i denna 
avslutande fråga rörande vad som kan läsas för att väcka elevers läslust. Att eleverna får 
möjlighet att själva välja vad de vill läsa, fritt eller utifrån olika alternativ, anses centralt. 
Att texterna ligger på en ”lagom” nivå i förhållande till eleven så att boken kan bli en 
utmaning som klaras av, ses som väsentligt för läslusten. Slutligen tycks relevansen, det 
elevnära, verklighetsförankrade eller det aktuella vara avgörande för elevens läslust 
enligt forskningen. Texter som kan väcka elevers intresse ska prioriteras framför 
kulturarvet men klassiker eller kanoniserade verk kan gärna läsas om läraren kan skapa 
en koppling mellan texten och eleven. Det grundläggande ligger i att texten känns 
relevant för eleven och kan beröra. 

 
 

6. Diskussion 
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Detta kapitel diskuterar studiens metod (6.1) samt sammanfattar och reflekterar 
resultaten utifrån syfte och frågeställningar (6.2). Slutligen avhandlas vidare forskning 
(6.3) följd av en kort slutsats (6.4). 

 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Denna litteraturstudies syfte är att belysa tidigare forsknings syn på hur lust till läsning 
av skönlitteratur kan skapas i gymnasieskolans svenskämne. Samtliga källor som 
använts är kritiskt värderade (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 
125ff), vilket redogörs för i tidigare avsnitt (4.3, 4.4). De fyra vetenskapliga artiklarna 
är publicerade i amerikanska, vetenskapliga tidskrifter och är peer-reviewed. De övriga 
två svenska texterna används inom lärarutbildningar vid universitet och högskolor. 
Förlaget uppger på sin hemsida att deras vetenskapliga utgivning vilar på ”vetenskaplig 
grund, beprövad erfarenhet …” och genomgår systematisk granskning av ”externa 
fackgranskare”. Texterna i fråga är dessutom så kallade förstahandskällor då författarna 
studerat (observerat respektive intervjuat) klassrumssituationer och lärare. 

 
Som utgångspunkt för studien gjordes en allmän litteraturstudie som försäkran om 
tillgången på relevant litteratur (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s. 
25). Den resulterade i många träffar som först såg relevanta ut. Det finns en hel del 
litteraturdidaktisk forskning som behandlar gymnasielevers eller tonåringars 
receptioner eller kritiska läsningar av text, även om flera av dessa inte är dagsaktuella. 
Vid genomläsningar utifrån föreliggande studies syfte och frågeställningar klargjordes 
däremot att det finns få svenska texter som explicit behandlar läslusten och arbetet med 
att motivera elever att läsa skönlitteratur. Därför utökades sökningen till att även 
innefatta äldre barn och tonåringar, internationella studier samt med ett vidare 
tidsperspektiv med upp till 15 år gamla texter. Sökningen på ERIC gav kritiskt 
granskade artiklar skrivna av väl etablerade forskare med bred erfarenhet inom ämnet. 
Dessa artiklar är studiens mest tillförlitliga källor vilket resonemanget i nästa avsnitt tar 
hänsyn till. Den utvalda litteraturen får också anses vara relativt aktuell, då den 
tillkommit inom åren 2005–2017, vilket är önskvärt (Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström 2013 s. 31). 

 
Samtliga artiklar har kvalitativa ansatser vilket inte var något som efterfrågades vid 
sökningen men som heller inte är förvånande utifrån syftesformuleringen (Eriksson 
Barajas, Forsberg och Wengström 2013 s. 45, Larsen 2009 s. 19). Detta har givetvis 
betydelse för dess trovärdighet och reliabilitet samt vid generaliseringar. Då kvalitativa 
studier i hög grad är relaterade till sin författare blir deras reliabilitet låg, eftersom det 
handlar om att uppnå likartade resultat oberoende av vem som genomför 
undersökningen. Trovärdigheten är till mångt och mycket avhängig tydligheten med 
vilken forskaren redogör för arbetsprocess, utförande och datainsamling samt dennes 
exakta skildringar av informanternas utsagor. Detta bedöms dock i all litteratur ha gjorts 
väl. Syfte, intervjufrågor och resultat har dessutom kongruens och trovärdighet och 
validiteten anses följaktligen god. Att göra generaliseringar utifrån kvalitativa studier 
kan däremot vara vanskligt eftersom det rör sig om ett litet urval informanter eller 
begränsade områden. När flera olika, oberoende forskningsresultat från skilda tider och 
världsdelar synliggör likartade faktorer kan man ändå prata om vissa mönster (Eriksson 
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Barajas, Forsberg och Wengström, 2013 s.29, 95, Larsen 2009 s.27), vilket bör vara 
rimligt att göra i denna litteraturstudie. 

 
Det finns tydliga svagheter i föreliggande litteraturstudies datainsamling och urval. 
Dessa är inte på något sätt dolda utan har lyfts till diskussion och finns med i tolkning 
och diskussion av studiens resultat. Emellertid utgör undersökningens omfattning till 
följd av tidsram och tillgången av tidigare forskning en begränsning av dess betydelse. 
Även om källorna representerar både en geografisk och kronologisk bredd inom 
tidsperioden så är det en liten undersökning. Det finns som sagt inte stora mängder av 
forskning inom området att tillgå. Framförallt saknas aktuell, svensk forskning inom 
gymnasieskolan där läslust utgör fokus. Detta medför givetvis att en generalisering inte 
är tänkbart. Emellertid går det ändå att hävda ett visst kunskapsbidrag med hänsyn till 
de tendenser som litteraturstudien faktiskt visar gällande hur lärare kan väcka läslust. 

 
Min egen förförståelse bör också lyftas upp i ljuset inför tolkning och resultatdiskussion. 
Genom uppsatsens syfte fokuserade sökningen litteratur som behandlar arbete för att 
väcka och främja läslust vid skönlitteraturläsning. Detta medför i sig en värdering och 
en tydlig indikation av min egen åsikt och förförståelse av ämnet. Att läsa skönlitteratur 
är viktigt, att kunna genomföra läsningen med engagemang och läslust är centralt och 
därför finns inte heller litteratur som proklamerar något annat med i listan. Däremot 
finns olika syn på motivation och engagemang representerade i studien samt vad som 
anses främja den, vilket innebär att somligt i resultatet går emot mitt eget synsätt. 

 
 

6.2 Sammanfattning och reflektioner 
 

Skönlitteratur är en väsentlig del av svenskämnet. Läsning av fiktion anses kunna 
utveckla allt från ordförråd och läsförståelse till elevers perspektiv på omvärlden och sig 
själva. I ljuset av läsfärdighet och läsintresse som minskar bland unga blir det viktigt att 
skapa läsare och väcka läslust. Föreliggande litteraturstudie undersöker vad aktuell 
forskning säger om motivation relaterat till skönlitteratur i skolan och syftet är således 
att, utifrån tidigare forskning, belysa hur lust till läsning av skönlitteratur kan skapas 
inom gymnasieskolans svenskämne. För att besvara syftet används tre frågeställningar 
om hur läsning av skönlitteratur kan organiseras och planeras, på vilka sätt det kan läsas 
samt vilken skönlitteratur som kan läsas för att väcka läslust. Utifrån denna systematiska 
litteraturstudie kan det konstateras att föreliggande forskning överlag är relativt eniga 
och kompletterar varandra i synen på hur motivation, engagemang och läslust skapas 
genom organisering, metoder och urval av texter, om än med vissa skiljaktigheter och 
motsättningar. 

 
Skrivuppgifter, loggbok, huruvida den yttre eller den inre motivationen bör bearbetas 
samt uppmuntran av estetisk eller efferent läsart är aspekter där åsikterna går isär, och 
om den fysiska miljön har betydelse för läslusten är inte något som reflekteras nämnvärt. 
Skrivuppgifter och loggbok kan utgöra en metod i strävan efter läslust men får inte bli 
för statisk eller betungande och bryta av läsningen för mycket, då motsatt effekt kan 
uppstå. Metareflektioner i läsloggen är däremot gynnsamt då läraren kan följa upp med 
anpassad undervisning utifrån elevers behov och upplevelser, vilket främja läslusten. De 
flesta är överens om att den inre motivationen är den mest önskvärda och effektiva men 
att det kan vara svårt att i skolan endast arbeta för att väcka en inre motivation. En balans 
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mellan inre och yttre, där yttre påverkan som belöningar kopplade till litteratur så att 
värdet av läsning framhålls, är således vad som blir kontentan och det som skolan ska 
eftersträva för att skapa läslust. Dessutom finns samstämmighet i aspekter som; 
individanpassning, förståelse av nyttan, förförståelse om texten, relevans, lästid i skolan, 
elevnära texter framför kanoniserade verk, estetiska arbetsmetoder och medium, egna 
val, smågrupper, högläsning, lässtrategier samt textens nivå, känsla av framgång och tron 
på sig själv. 

 
Forskningen syns också vara överens om lärarens betydelse för läslusten. Läraren anses 
avsevärt betydelsefull, både genom sin förmåga att inspirera, i sitt engagemang och i sin 
omsorg om eleverna. Läraren kan ”smitta” eleverna med sitt läsintresse men mest 
centralt ses utvecklandet av goda relationer med klassen och dess individer. Relationen 
måste få komma före undervisningen för att skapa en trygg samvaro men också goda 
klassrumsmiljöer för skönlitteraturläsning. Lärarens kunskaper om klassens 
läserfarenheter, läsuppfattningar och läsvanor blir då avgörande för att kunna organisera 
skönliteraturundervisning som kan väcka läslust. 

 
Många av de aspekter som föreliggande studie synliggjort i aktuell forskning gällande 
läslust och motivation att läsa skönlitteratur är generella för kunskapsutveckling i stort. 
De gäller inte endast läsning av skönlitteratur utan är förmodligen lika centrala i flera 
andra ämnen och arbetsområden. Lärarnas engagemang och kännedom om eleven och 
gruppen, egna val, ansvar, ”lagom” nivå, verklighetsförankrat, elevnära, meningsfullt, 
relevant, att veta varför, smågrupper med samtal och stöttning, inre och yttre motivation, 
inre och ytter miljö, individ och gruppanpassning, förväntningar, bygga framgång och 
tro på sig själv, estetiska arbetsformer, vidgat textbegrepp, öppna frågor, variation av 
redovisnings- och arbetssätt samt vikten av lärarnas relation till den enskilda eleven, 
hela gruppen och inbördes relationer i klassen är förstås centralt för all undervisning. 
Att försöka översätta ovanstående generella aspekter till sammanhang med läsning av 
skönlitteratur är det som specifikt bör kunna möjliggöra just läslust. Att explicit visa att 
läsandet är viktigt och värdefullt. Hur läraren organiserar, hur eleverna läser och vad 
som läses är det som gör det specifikt för läslust och inte inlärning av periodiska system 
eller utlandspolitiska ordningar. Men det är också dessa mer generella aspekter som gör 
det möjligt att som lärare lägga fokus på de mer specifikt litteraturdidaktiska faktorerna. 
Aspekterna, faktorerna eller komponenterna hör ihop, mer eller mindre. De relaterar till 
varandra, förutsätter varandra och resulterar i varandra. 

 
Ska läraren arbeta med den yttre motivationen; locka med betyg och belöningar? Eller 
ska vi spela för den inre motivationen; läsning för läsningens skull? Bör vi i så fall sätta 
den kritiska läsningen åt sidan för att få eleverna att dras med i berättelsen, in genom 
dörren, över tröskeln och ut på andra sidan? Eller ska vi lära eleverna att blanda läsarter 
för att utveckla en tredje? Ska läraren ta hjälp av delmål och textbearbetningar under 
läsningen eller störs läsrytmen genom avbrotten? Hur läslust skapas låter sig inte 
besvaras med korta och enkla formuleringar. Det är komplext och påverkas av flertalet 
faktorer. Utifrån föreliggande uppsats blir slutsatsen dock att lärarens egna läsintresse, 
relationerna i klassen och att koppla texter och uppgifter till eleverna är avgörande. Om 
inte dessa tre faktorer beaktas förefaller skapande eller väckande av läslust vara om inte 
omöjligt så ett mycket mödosamt arbete. Studien visar med andra ord hur de didaktiska 
frågorna tydligt sammanhänger. Varför ligger till grund till hur och vad men i allra 
högsta grad påverkas en motiverande undervisning av vem och vilka. Eleverna som 
individer och som grupp måste utgöra grunden på vilket hur och vad byggs. 
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6.3 Vidare forskning 

Denna litteraturstudie har gett en hel del svar på hur undervisning av skönlitteratur kan 
genomföras för att skapa och väcka läslust. Emellertid lämnar den också en del frågor 
utan svar. Hur läslust definieras av forskning samt om detta begrepp går att översätta är 
kanske den första frågan att undersöka närmare med tanke på hur ofta detta begrepp 
återkommer och används oreflekterat i till exempel studentlitteratur och diverse artiklar. 
Vilken roll skolbiblioteket har för läslusten är en annan fråga som är aktuell i relation 
till den debatt som pågår kring bevarandet av både skolbibliotek och kommunala 
bibliotek. De nämns i studien som viktigt genom tillgången på rikt urval av böcker men 
också för sin fysiska läsmiljö. Här finns utrymme för vidare forskning. Vilken betydelse 
estetiken har kan relateras till bibliotekens fysiska miljö men också till vilken betydelse 
inspirerande klassrummen har för motivationen. I en tid där inredning ges stort utrymme 
och intresse finns förvånande lite forskning om den fysiska miljöns inverkan på 
motivation och lärande i allmänhet samt på läsmotivation i synnerhet. Och med vilken 
läsart bör vi styra elevernas läsning? Ska vi börja i den estetiska och gå vidare till den 
efferenta som Rosenblatt, eller ska vi blanda dem för att skapa en tredje som Molloy 
och Persson? Eller ska vi läsa för lusten enbart? Även här finns ett behov av mer 
forskning. Slutligen: vad är elevernas perspektiv på läslust? Det finns en hel del skrivet 
om vad lärare, forskare, professorer och litteraturvetare anser väcker läslust men 
betydligt mindre om elevernas egen syn på ämnet. Vilka aspekter i undervisningen 
skulle eleverna själva framhålla som motiverande för läsning? Vad anser de väcker 
läslust? Här skulle en empirisk undersökning utifrån ett elevperspektiv kunna formulera 
en del svar. 

 

6.4 Slutsatser 
 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, är syftet i föreliggande litteraturstudie att belysa 
hur lust till läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan kan skapas. 
De frågeställningar som utgör uppsatsens kärna är: Hur kan läsning av skönlitteratur 
inom svenskämnet i gymnasieskolan organiseras och planeras för att väcka läslust? På 
vilka sätt kan skönlitteratur läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka 
läslust? Vilken skönlitteratur kan läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att 
väcka läslust? Forskningen förhåller sig överlag samstämmig och kompletterande, 
förutom viss motstridighet om skrivuppgifter och läsarter. Fullkomligt ense är 
forskningen emellertid om att organisering och planering av klassrumsmiljöer med goda 
relationer mellan lärare och elever samt engagerade lärare som visar stort läsintresse kan 
väcka läslust. Däremot råder delade meningar huruvida den inre eller den yttre 
motivationen ska bearbetas. Det finns en gemensam syn på den inre motivationen som 
mest önskvärd. Emellertid hävdar somliga att en fokusering på endast den inre 
motivationen är orealistiskt inom skolan och förespråkar istället en balans mellan yttre 
och inre motivation. Andra vidhåller att mer tid borde läggas på just den inre 
motivationen för att väcka elevers läslust. Gällande läsmetoder är forskningen, som 
behandlar detta explicit, enig om att smågrupper är ett sätt på vilket skönlitteratur kan 
läsas för att väcka läslust. Däremot finns inget brett och samstämt svar om vilken läsart 
som motiverar. Dels framhålls den estetiska och naiva läsningen, dels den kritiska och 
efferenta men med utgångspunkt i den estetiska, medan ytterligare ett perspektiv 
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proklamerar båda läsarterna parallellt för att väcka läslust. Den tydligast gemensamma 
ståndpunkten i föreliggande forskning är emellertid att elevnära texter, texter relaterade 
till elevers vardag eller erfarenheter genom innehåll, stil, genre eller tema, väcker läslust 
och där finns inga oenigheter. Studien visar således, att läslust inom svenskämnet i 
gymnasieskolan kan skapas genom engagerade lärare, goda klassrumsmiljöer, läsning 
och boksamtal i smågrupper samt läsning av elevnära texter. 
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