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Kapitel 9

Meningsfulla möten med 
litterära texter

Läsning bortom läsförståelse
Angela Marx Åberg

Darius, 15 år, ska i en intervju ta ställning till påståendet ”Jag blir 
lycklig om jag får en bok i present”.1

(skrattar högt) nej 

varför inte? 

för det är tråkigt, jag vill inte läsa 

läser du någon bok just nu? 

ja, Ken Ring […] jag vill läsa om honom för att han rappar bra och 
han har levt ett svårt liv, att han var kriminell innan (Darius)

För Darius är tanken att böcker skulle göra honom lycklig skratt-
retande, eftersom det enligt honom är tråkigt att läsa. Det hindrar 
dock inte att han faktiskt just vid den tidpunkten läser en bok. Stu-
dien som Darius deltog i gällde attityden till skönlitterär läsning hos 
högstadiepojkar med svenska som andraspråk och genomfördes av 
Sandra Axelsson.

I detta kapitel analyseras intervjuerna från studien med fokus på 
utsagor om läsengagemang och läsmotivation. En annan pojke i stu-
dien gav också först ett nekande svar på frågan om han blir lycklig av 
att få en bok i present, men kom senare i intervjun på andra tankar:

ambhum
Maskinskriven text
In: Eriksson, Karin L. (ed.). (2016). Möten med mening. Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora. Lund: Nordic Academic Press, p. 155–171.
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asså jag fick en Zlatanbok när jag fyllde år och då blev jag glad men 
det var första gången jag fick en bok i present tror jag […] jag läser 
bara om såna jag beundrar som Zlatan och Ken Ring, jag tycker dom 
är bra, speciellt Zlatan (Mirza)

Intervjun fortsätter:

hur ofta läser du dagstidningar? 

varje dag asså mina kompisar och jag läser tidningen och sen säger 
vi läs det och läs det så man vill veta vad som händer för där jag bor 
händer det mycket (skrattar) i [nämner sin stadsdel] så man vill veta 

var brukar ni sitta när ni läser tidningen? 

vi läser på internet så ibland är det på skype vi pratar och ibland är 
det kompisar hemma hos mig så tar vi mammas tidning och läser

[…]

jag ska byta ut min Zlatanbok eller inte byta ut men låna ut den så 
jag får en Ken Ring-bok av en kompis (Mirza)

Boken om Ken Ring nämns i ytterligare en intervju: 

vad var det senaste du läste? 

Ken Ring-boken 

vad är det som är bra med den boken? 

för han berättar om sitt liv och sånt 

varför är hans liv så intressant? 

det är inte intressant jag gillar nog boken bara för att han gör bra 
musik (Florin)

Intervjuutdragen ovan är exempel på uttalanden där pojkarna ger 
uttryck för ett intresse för läsning och för att läsningen för dem är 
meningsfull för sin egen skull och inte bara ett måste inom ramen 
för skolarbete.

Syftet med det här kapitlet är att fördjupa förståelsen för just det 
intresset. Det har nämligen visat sig att ett sådant intresse tillsam-
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mans med vanan att läsa skönlitteratur har ett mycket starkt samband 
med god läsförmåga,2 vilket egentligen inte är konstigt. Den som läser 
mycket blir bra på att läsa. Det har gjorts försök att slå fast vad goda 
läsare gör när de läser, det vill säga vilka lässtrategier de använder, 
så att elever som inte har så god läsfärdighet kan lära sig effektiva 
strategier och på så sätt bli bättre läsare.3 Det är dock inte ovanligt 
att personer utvecklas till goda läsare utan att på ett medvetet plan 
känna till en enda lässtrategi. Deras läsförmåga har utvecklats genom 
att de har läst mycket, regelbundet och av egen vilja och genom att 
läsning har blivit en naturlig del i deras vardag. Därför är det viktigt 
att inte bara fråga hur goda läsare läser, det vill säga vilka strategier 
de använder, utan även varför de gör det, vilken drivkraft som ligger 
bakom deras motivation att välja läsning som aktivitet. Syftet med 
kapitlet är alltså att diskutera vad som motiverar en person att frivil-
ligt ge sig i kast med läsning, vare sig det handlar om en van eller en 
mer motvillig läsare. Diskussionen fokuserar på elever med svenska 
som andraspråk och läsning av skönlitterära texter, och avslutas med 
några slutsatser för undervisningen. 

Jag har valt att inte skilja mellan läsning på ett förstaspråk, andra-
språk eller främmande språk, eftersom läsning på ett andraspråk eller 
främmandespråk bygger på läsning på förstaspråket. Litteracitets-
orienterade förmågor, det vill säga förmågan att läsa och skriva, ses 
som gemensamma för de språk en individ behärskar, om man bortser 
från rena kunskaper i språket.4 Terminologin första- och andraspråk 
kan också vara missvisande eftersom det snarare är läsningen på en 
individs bästa språk som ligger till grund för läsning på övriga språk, 
vilket inte måste vara en individs förstaspråk. I intervjuerna fram-
går inte om pojkarna enbart talar om läsning på svenska eller även 
inkluderar ett annat språk, vilket också hindrar en tydlig avgräns-
ning mellan språken.

Inre motivation till läsning
Läsning är en mångfacetterad process och därför finns det inte en 
enhetlig beskrivning av läsprocessen och dess beståndsdelar. På ett 
eller annat sätt beskriver förekommande teoretiska modeller dock 
läsning som ett samspel mellan en text och dess läsare.5 Det råder 
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också en viss grad av samstämmighet om vilka kunskaper som krävs 
för läsning, nämligen språkkunskaper, läsfärdighet, omvärldskunska-
per och motivation.6 I vissa beskrivningar av läsprocessen utelämnas 
motivation som beståndsdel i läsprocessen, vilket kan ha sin förklaring 
i att den ofta är underförstådd i sammanhang som inte handlar om 
undervisning. En läsare som inte är motiverad att läsa en text utanför 
undervisningssammanhangen låter ofta bli att läsa. Bristande motiva-
tion är alltså i sådana fall inte ett problem i läsprocessen.

Att motivationen utelämnas i vissa redogörelser av läsningens 
beståndsdelar kan också bero på att den skiljer sig från de andra tre 
komponenterna. De kan ses som former av kunskap och färdigheter, 
medan motivation mer hör samman med en attityd, en beredskap 
att använda sig av kunskaperna och färdigheterna. Denna beredskap 
kan i viss mån kompensera för brister i språkfärdighet, läsfärdighet 
och omvärldskunskaper. Ett exempel på det är den så kallade Harry-
Potter-effekten7 som fick elever som inte vanligtvis skulle välja att 
läsa en bok för egen del att ta sig igenom hundratals sidor av relativt 
avancerat språkbruk.

Motivationsteoretikerna Deci och Ryan skiljer på inre och yttre 
motivation, där inre motivation grundar sig i en persons eget intresse 
till skillnad från yttre motivation, vars primära ursprung finns i något 
utanför personen.8 En elevs motivation att genomföra uppgifter kan 
exempelvis grunda sig i yttre omständigheter, som nödvändigheten 
att få bra betyg för att komma in på en utbildning, eller i inre omstän-
digheter, som ett personligt intresse för ämnet ifråga och glädjen att 
känna att man kan något. Deci och Ryan menar att just erfarenheten 
av att kunna något, att känna sig kompetent, är en av tre centrala 
beståndsdelar av inre motivation, som de benämner competence, 
autonomy och relatedness. Det andra är behovet att känna sig själv-
styrande, att agera utifrån sin egen vilja och sina valmöjligheter. Det 
omfattar även möjligheten att välja det som har personlig relevans för 
en själv. Den tredje beståndsdelen är behovet att vara delaktig i ett 
sammanhang och att samspela med och bry sig om andra människor.
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Att läsa – en spiral av positiva erfarenheter
Ett svar på frågan vad det är som motiverar vissa människor att läsa 
mycket skönlitteratur är att de tycker om det. Man kan i vissa fall 
tala om att de njuter av det. Ett försök att beskriva både den kognitiva 
och den emotionella sidan av litterär läsning har gjorts av Michael 
Burke i Literary reading, cognition and emotion.9 Enligt honom är 
litterär läsning en aktivitet som inte begränsas till att någon öppnar, 
läser och stänger en bok. Han lyfter istället fram den betydelse som 
faserna före och efter läsningen har för upplevelsen av den egentliga 
läsprocessen. I en av hans modeller framgår det hur läsningens faser 
flyter in i varandra (se figur 1).

Alla de fyra faserna före läsning, läsning, efter läsning och icke-
läsning påverkas av faktorer som har inflytande på läsarens känslor, 
det vill säga läsarens förutsättningar att uppleva läsningen som positiv. 
Burke hävdar att läsaren mentalt förbereder sig för läsningen långt 
innan texten tas fram eller boken öppnas, vilket betyder att tidigare 
erfarenheter och minnen av läsning påverkar i vilken sinnesstämning 

Figur 1. Den litterära läsningens fyra faser.10
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som läsaren börjar läsa och hur läsaren upplever den kommande läs-
ningen. Läsarens fysiska ställning och position (plats) påverkar inte 
bara läsprocessen i sig utan också förväntningarna på läsaktiviteten. 
Det kan handla om att man sitter eller ligger bekvämt, kanske på en 
plats som man återkommer till för att läsa.11 Under läsningens gång 
ger textens innehåll (tematik) och språkliga form (stil) input till den 
kognitiva och emotionella bearbetningen av texten. De inre bilderna 
och föreställningarna om den fiktiva världen (inre bildvärldar) som 
skapas under läsningen påverkar läsarens uppfattningar om tillvaron 
och ger upphov till olika sorters känslostämningar. I fasen direkt efter 
läsningen omformas läshändelsen till erfarenheter som har kognitiv 
och emotionell betydelse för läsarens uppfattning av tillvaron. Om 
texten till exempel innehållit en deckargåta kan erfarenheten bestå 
av intellektuell stimulans i form av aha-upplevelser när läsaren får 
lösningen på gåtan, och av en känsla av tillfredsställelse när nyfiken-
heten blir stillad. Sådana omformade erfarenheter betecknar Burke 
som efterverkningar av litterär läsning. Dessa dröjer sig kvar i lång-
tidsminnet under icke-läsningsfasen och aktualiseras så fort läsaren på 
nytt bestämmer sig för att läsa en litterär text.12 Burke menar att dessa 
efterverkningar har stor betydelse för läsarens kommande beredskap 
att engagera sig i litterär läsning igen. Icke-läsningsfasen beskriver 
han som fasen före nästa läsning, när tidigare läshändelser inte ligger 
på ytan för uppmärksamheten utan mer ses som en ”underström”, 
beredd att dra läsaren in i en ny läshändelse.13

Läsning av litterära texter innebär alltså enligt Burke en beredskap 
att engagera sig i läshändelser, som påverkas av tidigare (positiva) 
erfarenheter av läsning, vilka främjas av samspelet mellan tanke 
och känsla och av tillfällen av det han kallar ”reader epiphany”, ”a 
heightened emotive state of literary reading”.14 Metaforer som ”under-
strömmar” och ”tsunamis” understryker den kraft som enligt Burke 
ligger i läsning av skönlitteratur.15 Att njuta av att läsa handlar om att 
dras med i en beroendeframkallande spiral av positiva upplevelser: 
”In this sense, art is an addiction, and fiction the appropriate fix”.16 

En förklaring till varför vissa personer läser mycket kan alltså finnas 
i att det ger dem en kick att läsa och att de gärna återupplever det.

Denna modell gäller en begränsad form av läsning som man i vissa 
fall kan beteckna som nöjesläsning, men den belyser den betydelse 
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som tidigare läserfarenheter har för kommande läsning. Elever som 
har positiva erfarenheter av läsning förväntar sig liknande upplevelser 
vid andra lästillfällen. På samma sätt kan man anta att elever vars 
tidigare läserfarenheter inte upplevts som meningsfulla inte heller 
förväntar sig mening vid kommande läsning.

Att läsa – en social praktik
Burkes svar på frågan varför personer läser skönlitterära texter foku-
serar på den individuella erfarenheten av läsning. Ett annat svar på 
samma fråga är att läsare deltar i en social praktik. Denna praktik är 
kopplad till vem man är och vill vara. Att läsa skönlitteratur är i vissa 
elevers identitetsuppfattning av lika stor betydelse som det för andra 
elever är viktigt att inte läsa skönlitteratur. James Paul Gee hävdar i 
förordet till studien Literary reading as social practice att deltagande 
i en social praktik förutsätter att personen vill och kan anta den 
sortens identitet som en viss social praktik kräver.17 Det gäller alla 
sociala praktiker inklusive litteracitetsorienterade aktiviteter i skolan. 
Han lyfter fram att sociala praktiker präglas av kopplingen mellan 
identitet och en känsla av samhörighet med andra, exempelvis med 
skolan som institution, med de människor som finns där och med 
det de gör. Att delta i en för flera gemensam praktik är att dela de 
attityder, värderingar och normer som ligger till grund för aktiviteten.

Att omgivningens uppfattning om läsning är betydelsefull visar 
också resultaten från Axelssons studie om attityder till skönlitterär 
läsning hos pojkar med svenska som andraspråk. För Darius och de 
andra pojkarna i studien kan det vara stigmatiserande att bli förknip-
pad med läsning för nöjes skull, för att det underförstått är något 
som ”tjejer” gör18 och att man blir sedd som en tråkig person och en 
”pluggis”. Mahdi berättar att han bara pratar om böcker i skolan och 
inte på fritiden med sina vänner:

det kan vara såna som inte gillar böcker som säger man är tråkig och 
så [...] för att de kanske inte har läst boken själva så de kan inte vara 
med och prata och de tycker att man är pluggis (Mahdi)
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Att läsa mycket böcker kan alltså betyda att visa tillhörighet med 
”pluggisarna” som pojkarna inte vill identifiera sig med. Mirza säger 
att det är snobbigt att läsa ”poetiska böcker”: 

hur är personer som läser mycket? 

arroganta som tror de vet och läser gammaldags böcker 

vad är en gammaldags bok? 

jag vet inte (… 3,5 sek) poetiska böcker kanske kanske det är snobbigt 

finns det någon läsning som inte är snobbig? 

ja tidningar för det läser man bara för nyfikenhet och så

Attityden att människor som läser skönlitteratur är arroganta och 
skrytsamma snobbar bidrar till den negativa inställningen till läsning 
i sig. Även om en del av pojkarna alltså från och till läser skönlitterära 
böcker för att de själva vill,19 ingår det inte i deras identitetsuppfattning. 
Att läsa är tråkigt och böcker är inget man blir lycklig av, samtidigt 
som flera av dem helt klart deltar i en läsande praktik genom att läsa 
böckerna om Zlatan och Ken Ring.

Att läsa dagstidningar är däremot något som ingår i pojkarnas 
sociala praktik, vilket både citatet ovan och citatet i inledningen ger 
uttryck för. Där träder den inre motivationen tydligt fram i form av 
nyfikenhet och intresse för den nära omgivningen. Studien genom-
fördes på en mindre ort där dagstidningarna rapporterar från det 
omkringliggande närområdet i högre grad än rikstäckande tidningar. 
Tidningstexternas innehåll har personlig relevans för pojkarna, vilket 
kan relateras till upplevelsen av självbestämmande. Kompetensupp-
levelsen finns representerad genom att textläsningen är lyckosam och 
tjänar sitt syfte: att förse pojkarna med information som stillar deras 
nyfikenhet. Allra tydligast träder dock det sociala samspelet fram i 
samband med läsningen, här uttryckt av Mirza: ”vi läser på internet 
så ibland är det på skype vi pratar och ibland är det kompisar hemma 
hos mig så tar vi mammas tidning och läser.”
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Läsning bortom läsförståelse
När det gäller pojkarna i intervjuerna visar sig deras inre motivation 
att läsa tydligast just i exemplet med dagstidningarna och med böck-
erna om Zlatan och Ken Ring. De styr själva sitt läsande av böckerna 
om stjärnornas liv och har ett personligt intresse för innehållet i dem. 
Intresset grundar sig i en beundran för dem som personer (”dom är 
bra”, ”han gör bra musik”) och en sympati för deras livsöde:

det handlar om hans liv de pratar liksom och sen författaren skriver 
det de säger 

vad är det som är spännande med deras liv? 

att de är kända nu och att de hade det dåligt innan de blev kända 

hur hade de det innan de blev kända? 

de hade det jävligt dåligt asså de var fattiga båda och en växte upp i 
Rosengård han var inte särskilt trevlig han snodde och bråkade och 
han flyttade ifrån sin mamma och hans pappa hade aldrig mat hemma 
så asså tufft men han klarade sig sen (Mirza)

Som biografier befinner sig texterna som pojkarna läser i gränslandet 
mellan skönlitteratur och faktalitteratur, vilket verkar utöva en viss 
lockelse på dem, en lockelse som ligger i att de upplever att det som 
de läser har hänt Zlatan och Ken Ring på riktigt. Innehållet får för 
dem en nyhetsliknande status, något man läser för att informera sig 
om viktiga saker. Stjärnornas livsöden ligger också nära pojkarnas 
egen verklighet, vilket förstärker texternas relevans för dem och kan 
ses som en anledning till att just de böckerna passar väl in i deras 
identitetsuppfattning. I intervjuerna framträder också att de lånar 
böckerna av varandra, vilket ger anledning att förmoda att läsningen 
av böckerna inneburit en positiv runda i lässpiralen, att läsningen 
givit upphov till en önskan att läsa mer. Grundtonen i pojkarnas utsa-
gor är alltså att läsning är tråkigt och inget för dem, men deras tal 
om böcker och om tidningstexter visar att de har en mer nyanserad 
inställning till läsning.

Den inre motivationen till läsning återfinns alltså både i individuella 
erfarenheter och i sociala praktiker. Positiva litterära läserfarenheter 
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är relaterade till läsarens personliga intresse såväl i aktiviteten i sig 
som i textens innehåll. På samma gång kan aktiviteten inte separeras 
från det sociala sammanhanget. Den är tätt förknippad med hur elever 
blir uppfattade till exempel i ett klassrum. Läsning tenderar också att 
vara socialt initierad; man blir inte en frekvent läsare om inte någon 
uppmuntrar en att bli det. Inom ramen för litterär socialisation är 
det ofta en förälder, en släkting eller en lärare i förskola eller skola 
som är den betydelsefulla person som inbjuder ett barn eller en elev 
till att delta i den litterära läsningens sociala praktik, en person vars 
praktik eleven kan och vill vara delaktig i.20 I något skede i uppväxten 
verkar vissa elever dras in i en beroendeframkallande underström 
av engagerad skönlitterär läsning, medan andra inte gör det. Enligt 
det resonemang som förts har det att göra med både personliga erfa-
renheter, eller brist på dem, och med sociala roller, det vill säga vem 
man är och vem man vill vara.

Konsekvenser för undervisning
En viktig fråga att ställa sig som lärare är vilken roll undervisning 
spelar eller kan spela för utvecklingen av läsmotivation. Att förstå 
hur skolaktiviteter påverkar elevers läsutveckling är en viktig förut-
sättning för att kunna bidra positivt till den. Redogörelsen av under-
visningsaspekterna nedan pendlar i vissa stycken mellan läsning av 
litterära texter och sakprosa, som nyhetsartiklar. Den pendlar också 
mellan ämnesundervisning, undervisning i svenska som modersmål 
och undervisning som har utveckling av ett andraspråk eller ett främ-
mande språk som övergripande syfte. Anledningen till det är att ju 
mer man sätter sig in i frågan om läsmotivation, desto tydligare blir 
det att den hänger ihop med motivation till lärande överhuvudtaget, 
det vill säga även med det som händer i ämnesundervisning, och med 
nyfikenhet på texter oavsett om de är fiktiva eller sakprosatexter.

Mening, nyfikenhet och läsning för nöjes skull
Mening i förhållande till läsning är förknippad med en vilja att veta, 
det vill säga med nyfikenhet. Nyfikenhet är enligt Guthrie, Wigfield 
och Perencevich en central del av inre motivation för läsning, efter-
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som den har sitt ursprung i individens vilja och intresse: ”Satisfying 
a curiousity is performed for its own reward, and the reading act 
that helps satisfying a curiousity is performed for its own sake.”21 
Nyfikenhet kan alltså ses som en värdefull drivkraft för lärande. 
Den kan stöttas och främjas och är ett fenomen som man som lärare 
bör handskas varsamt med. När det uppstår nyfikenhet i klassen har 
man som lärare ett val: man har ofta möjlighet att ge ett snabbt svar 
själv, men kan också låta nyfikenheten bli en drivkraft för elever att 
till exempel genom läsning stilla sin nyfikenhet. Det senare valet 
skulle innebära en hjälp för elever att utveckla sin läsförmåga. Det 
kräver att eleven får hjälp att hitta en bra text som lämpar sig för att 
söka svar på frågan, och hjälp att vidareutveckla en allmänt hållen 
nyfikenhet till mer specifika frågeställningar. Hjälp eller stöttning22 
är en utbredd undervisningsprincip för utveckling av både språk- och 
ämneskunskaper, som enligt Guthrie, Wigfield och Perencevich även 
kan tillämpas på motivation.23 Vi behöver alltså i högre grad förstå 
vad lärare kan göra för att stötta elevers nyfikenhet och motivation att 
läsa, så att läsningen blir en meningsfull aktivitet i undervisningen. 

En väg som paradoxalt nog inte nödvändigtvis leder till ökad läs-
motivation är att betona läsning för nöjes skull. I intervjuerna med 
pojkarna från Axelssons studie framkom tydligt att läsning för nöjes 
skull inte står högt i kurs i deras ögon. Om exempelvis skönlitterär 
läsning i alltför hög grad förknippas med nöjesläsning, kan det hindra 
elever att inse vikten av den sortens läsning, då de i första hand söker 
underhållning genom andra medier. En undervisning som istället 
lyfter fram att även litterära texter kan ge värdefull information om 
vad det innebär att vara människa, och som ger elever möjlighet att 
själva göra erfarenheter av givande läsning, kan i högre grad stötta 
utvecklingen av läsmotivation.

Meningsfull undervisning
Med meningsfull undervisning menas undervisning som för både 
lärare och elever har ett syfte som motiverar de aktiviteter som genom-
förs. Det handlar om att läraren i sin planering utgår från elevernas 
verklighet för att fånga upp förkunskaper och intresseområden som 
kan användas för att förtydliga eller förklara något undervisnings-
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mål. Men det handlar också om att väcka, upptäcka och framför allt 
att ta tillvara på elevers nyfikenhet och spontana frågor och att ta 
dem på allvar genom att med hjälp av elevernas frågor strukturera 
undervisningen mot det aktuella målet.24

Aktiviteters meningsfullhet är naturligtvis kopplad till huruvida 
de kan hjälpa elever att utveckla de kunskaper och färdigheter som 
formuleras i kurs- och ämnesplaner. För vissa elever kan aktiviteterna 
trots en sådan koppling upplevas som meningslösa, om de är vana 
att misslyckas med dem. Undervisning som stöttar motivation bör 
därför också sträva efter att elever inte utmanas över sin nivå. När 
deras förkunskaper inte räcker till bör de få stöttning så att de lyckas 
med aktiviteterna. Den stöttningen kan till exempel ske genom att 
elever hjälps åt att läsa och förstå en text, att texten kortas, eller att 
uppgiften anpassas till vad som är rimligt att kräva utifrån elevens 
förkunskaper. Att misslyckas med en uppgift till en text kan leda till 
en negativ erfarenhet av läsning, vilket enligt Burkes lässpiral påver-
kar elevens kommande beredskap att läsa och elevens tilltro till sin 
läsförmåga negativt.

Meningsfull undervisning betyder också att det som görs i sko-
lan inte enbart har ett underhållningssyfte eller syftar till utfyllnad. 
Praxisen att läsa en bänkbok när det blir tid över kan fungera väl 
för elever som redan är motiverade att läsa, och som därigenom 
uppskattar att få möjlighet till läsning. Elever som inte har en stark 
inre motivation att läsa kan behöva mer stöttning i form av ett mer 
meningsfullt sammanhang för läsningen av bänkboken än till exem-
pel att det är tio minuter kvar till rast. Den tiden kunde användas till 
att eleverna skriver ner nya insikter från lektionen och frågor om det 
som behandlats, vilket istället skulle främja nyfikenhet och motiva-
tion. En varsam hantering av elevers läsning i skolan möjliggör för 
fler elever att utvecklas i positiv riktning.

Meningsfulla texter
Texter som ska användas i undervisningssyfte bör väljas med omsorg. 
Svårighetsgraden i förhållande till elevernas läs- och språkfärdighets-
nivå är en viktig aspekt, men ännu viktigare är att texten är intressant. 
Guthrie, Wigfield och Perencevich sammanfattar sin textpolicy i mot-
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tot: Använd ett överflöd av intressanta texter för läsundervisning.25 
Undervisning som motiverar till läsning bör alltså tillhandahålla 
en mångfald texter som kan kopplas till varandra och som på olika 
nivåer kan stilla elevers nyfikenhet och utveckla deras läsning och 
ämneskunskaper. De ger också rådet att välja texter vars utformning, 
läsbarhet, ämnen och koppling till klassrumsaktiviteter väcker ele-
vernas intresse och att integrera multimediala texter i alla aktiviteter.26

Om man inte kan motivera för eleverna varför en text är värd att 
läsas, bör den inte rutinmässigt användas i klassrummet, eftersom 
läsning som upplevs som meningslös riskerar att vända en ovan läsare 
bort från litterära läspraktiker. Det innebär dock inte att elever inte 
ska utmanas att läsa texter de kanske inte spontant relaterar till. Där-
emot behöver de hjälp att hitta poängen med att läsa sådana texter. 
Ju längre texten befinner sig från elevernas intressesfär, desto mer 
stöttning behöver de för att motiveras till läsning. 

När elever visar intresse för texter som läraren bedömer som för 
svåra för dem ställs läraren inför avvägningen mellan å ena sidan 
ele vernas motivation och å andra sidan risken för att eleverna miss-
lyckas i sin läsning. Resonemanget i detta kapitel visar att det per-
sonliga engagemanget är centralt för läsmotivationen och slutsatsen 
man kan dra av det är att läraren så långt det är möjligt bör stötta 
elevens läsning i stället för att avråda eleven från att läsa texten. Det 
kan ske bland annat genom att texten förkortas eller genom gemen-
sam läsning. Inre motivation att läsa är sällsynt, särskilt hos elever 
med liten läsvana, och att lyckas med något svårt och intressant är 
en motivationshöjare som är svår att överträffa. 

Meningsfulla möten
Det sociala sammanhangets betydelse för läsning har betonats i det 
här kapitlet. Social interaktion som handlar om läsning hör alltså 
hemma i ett klassrum som syftar till utveckling av läsmotivation. 
Samspelet bör handla om textens innehåll så att elever får möjlig-
het att uttrycka sina erfarenheter av läsningen som process och av 
innehållet i det lästa, samt att interagera med andra som läst samma 
eller andra texter. Syftet med interaktionen är att erbjuda elever att 
delta i sociala praktiker som gäller läsning. Läsningen i sig är kan-
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ske inte självvald eftersom den äger rum i en undervisningskontext. 
Texten kan inte heller alltid vara självvald men det är betydelsefullt 
att den på ett eller annat sätt erbjuder eleven möjlighet att investera 
personligt intresse i aktiviteten. Detta kan läraren främja exempelvis 
genom att låta alla elevers personliga reflektioner utgöra en central 
del av undervisningsaktiviteten, och genom att ta tillvara på nyfi-
kenheten på texterna och på de reflektioner som andra elever kan ha 
om texten. Syftet med sådana möten om texter är att låta elever dela 
varandras processer, på ett liknande sätt som pojkarna i Axelssons 
studie interagerade med anledning av nyheter om sitt bostadsområde 
och väckte nyfikenhet hos varandra att läsa mer.

Undervisning om litterära texter kan utformas som utforskande 
aktiviteter, som meningsfulla möten mellan människor, där eleverna 
och lärarna möts och delar med sig av sina olika läsningar och där de 
som läser berikas av varandras läsningar. Det förutsätter att nyfiken-
heten värnas och att den personliga relevansen som motivationsfaktor 
används som ett verksamt verktyg i undervisningen.

Noter
1 Transkriptioner av intervjuer med fem pojkar, utförda av Sandra Axels-

son 2015-02-26 och 2015-03-05. Intervjuarens frågor står kursivt och 
språket i elevernas svar är varsamt bearbetat. Namnen är fingerade. Se 
även Sandra Axelsson. Attityder till skönlitterär läsning hos pojkar med 
svenska som andraspråk. Växjö: Linnéuniversitetet, 2015. Axelssons 
studie innebar en upprepning i intervjuform av en enkät om läsengage-
mang, som genomfördes i samband med PISA 2009 och redovisas i ett 
självständigt arbete inom lärarutbildningen. Den omfattade intervjuer 
med fem informanter, alla i samma klass. Alla intervjuer behandlas 
inte i detta kapitel.

2 OECD. PISA 2009 results. Vol. 3, Learning to learn: student engagement, 
strategies and practices. Paris: OECD, 2010, 97.

3 Monica Reichenberg. Vägar till läsförståelse: texten, läsaren, samtalet. 
Stockholm: Natur & kultur, 2014; Barbro Westlund. Att undervisa i läs-
förståelse: lässtrategier och studieteknik. Stockholm: Natur & kultur, 2012.

4 Jfr Cummins interdependenshypotes i Jim Cummins. Language, power 
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and pedagogy: bilingual children in the crossfire. Clevedon: Multilingual 
Matters, 2000, 173 ff.

5  Jfr Louise Rosenblatt. The reader, the text, the poem: the transactional 
theory of the literary work. Carbondale: Southern Illinois University Press, 
1978; Kathleen McCormick. The culture of reading and the teaching of 
English. Manchester: Manchester University Press, 1994.

6 Sandy Urquhart och Cyril Weir. Reading in a second language: process, pro-
duct and practice. London: Longman, 1998; Eva Burwitz-Melzer, Lehrende 
und Lernende im fremdsprachlichen Literaturunterricht. I Rezeptions-
ästhetische Literaturdidaktik mit Beispielen aus dem Fremdsprachenunter-
richt Englisch, Lothar Bredella och Eva Burwitz-Melzer (red.). Tübingen: 
Narr, 2004, 202.

7 Maria Nikolajeva. Hur man skapar en succé: fenomenet Harry Potter.
Opsis kalopsis, 2000:1 (2000).

8 Edward L. Deci och Richard M. Ryan. Intrinsic motivation and self-
determination in human behavior. New York: Plenum P., 1985.

9 Michael Burke. Literary reading, cognition and emotion: an exploration 
of the oceanic mind. New York, London: Routledge, 2010.

10 Modellen baseras på Burke, 2010, 153. Burkes modell har här komplet-
terats med faktorer som har inflytande på läsarens känslor.

11 Burke, 2010, 94 ff.
12 Burke, 2010, 149. Burkes redogörelse refererar endast till litterär läsning, 

vilket dock inte utesluter att liknande processer kan äga rum vid läsning 
av andra sorters texter.

13 Burke, 2010, 153.
14 Burke, 2010, 180.
15 Burke, 2010, 153 och 173.
16 Burke, 2010, 149.
17 James Paul Gee. Foreword. I Literary practices as social acts: power, sta-

tus and cultural norms in the classroom, Cynthia Lewis. Mahwah, New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, xviii.

18 Axelsson, 2015, 19 f.
19 Axelsson, 2015, 13.
20 Gee, 2001, xviii.
21 John T. Guthrie, Allan Wigfield och Kathleen C. Perencevich (red.). 

Motivating reading comprehension: concept-oriented reading instruction. 
Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004, 56.

22 Jfr språklig stöttning i andraspråkssammanhang hos exempelvis Pau-
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line Gibbons. Lyft språket, lyft tänkandet: språk och lärande. Uppsala: 
Hallgren & Fallgren, 2010.

23 Guthrie m.fl., 2004, 59.
24 Guthrie m.fl., 2004, 59 ff.
25 Guthrie m.fl., 2004, 143.
26 Guthrie m.fl., 2004, 144 ff.
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