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1. Inledning  

Den senaste PISA-undersökningen från 2018 visar att svenska elevers resultat har ökat inom 

alla tre kunskapsområden sedan sist, pojkarna närmar sig flickorna i läsförståelsen och 

Sverige ligger över OECD-snittet. Skolverket rapporterar i och med det att endast fyra 

OECD-länder är bättre i läsförståelse än svenska 15 åringar. 1 Trots detta så tenderar debatten 

kring ungdomars läsning idag ofta att handla om svenska skolungdomars bristande motivation 

och läslust. Ungdomar verkar inte vara intresserade av att läsa skönlitteratur. Det i sin tur 

leder till ett problem för skolan och framför allt för svenskundervisningen som innefattar 

mycket läsning av skönlitteratur. Samtidigt som det finns en växande skara elever som sägs 

vara ointresserade av skönlitteratur så växer marknaden för lättläst litteratur. Förlag som ger 

ut lättläst litteratur så som Nypon förlag, Vilja förlag och LL-förlag menar att de har en ny 

målgrupp utöver de med läs- och skrivsvårigheter att skriva till, de omotiverade och läsovana. 

Detta syns bland annat i Anna Nordenstam och Christina Olin-Schellers artikel Lättläst – en 

demokratifråga där de tar upp att förlag som ger ut lättläst litteratur ser ett ökat behov för 

lättläst hos omotiverade och ovana läsare.2  

Mitt intresse i ämnet grundar sig i en rad iakttagelser som jag har gjort under mina VFU-

perioder på lärarutbildningen. Dessa iakttagelser handlar om svensklärares hantering av 

skönlitteratur i klasser där eleverna är omotiverade och läsovana. Jag har sett tendenser till att 

dessa elever erbjuds lättlästa versioner av till exempel klassiker eller nyproducerad lättläst 

skönlitteratur med argumentet att det är motiverande för dessa elever att läsa en tunnare och 

förenklad bok som de med större sannolikhet läser från pärm till pärm. Är inte ungdomar idag 

som ser film, spelar data/tv-spel och slukar TV-serier redan vana vid komplexa narrativa 

strukturer? Är det då rimligt att sätta en bok som är avskalad i handling och komplexitet i en 

omotiverad ungdoms hand bara för syftet att boken ska läsas ut? 

 
1 Skolverket, Skolutveckling, ”PISA: en studie om kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse” 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-
utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-
lasforstaelse. (2020-03-26). Hämtad: 30/3-20.  
2 Anna Nordenstam & Christina Olin-Scheller, ”Lättläst – en demokratifråga”, i Utbildning & Demokrati vol. 27 
nr 3 2018. https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-
demokrati/2018/nr-3/anna-nordenstam-och-christina-olin-scheller---lattlast---en-demokratifraga.pdf. Hämtad: 
1/3 – 20. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/internationella-jamforande-studier-pa-utbildningsomradet/pisa-internationell-studie-om-15-aringars-kunskaper-i-matematik-naturvetenskap-och-lasforstaelse
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2018/nr-3/anna-nordenstam-och-christina-olin-scheller---lattlast---en-demokratifraga.pdf
https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/forskning/forskningsmiljoer/hs/humus/utbildning-och-demokrati/2018/nr-3/anna-nordenstam-och-christina-olin-scheller---lattlast---en-demokratifraga.pdf
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Denna uppsats är baserad på en intervjustudie med tre verksamma svensklärare i gymnasiet 

som antingen arbetar med lättläst skönlitteratur med omotiverade och läsovana elever eller är 

emot det arbetssättet.  

1.1 Syfte och frågeställningar   

Uppsatsens syfte är att belysa attityder till användandet av lättläst skönlitteratur i klasser där 

eleverna är omotiverade eller ovana läsare. Vidare så syftar uppsatsen till att undersöka vad 

verksamma svensklärare anser vara lättläst litteraturs största förtjänster eller nackdelar samt 

om användandet är ett medvetet didaktiskt val för att främja läslusten och förbättra elevens 

motivation att läsa i framtida svenskkurser.  

• Vilka påverkansfaktorer ligger till grund för användandet av lättläst skönlitteratur i 

klasser där behovet inte grundar sig på läs- och skrivsvårigheter/annat?  

 

• Vad anser lärare är förtjänsterna med lättläst skönlitteratur och hur anser de att lättläst 

skönlitteratur skulle kunna främja läslusten hos elever i ett långsiktigt perspektiv?   

 

• Vad anser lärare är nackdelarna med lättläst skönlitteratur och hur anser de att lättläst 

skönlitteratur inte kan främja läslusten hos elever i ett långsiktigt perspektiv?  

 

1.2 Vem riktar sig lättläst till? 

Personer med hinder för läsning så som läs- och skrivsvårigheter eller andra 

funktionsvariationer som motiverar lättläst litteratur är den huvudsakliga gruppen som utgör 

lässkaran av lättläst litteratur, men som Nordenstam och Olin-Scheller pekar på i sin artikel 

Lättläst – en demokratifråga så finns det även en växande grupp av människor som betecknas 

ovana eller omotiverade läsare som använder sig av lättläst litteratur.3 I och med detta har 

arenan för lättläst litteratur breddats vilket i sin tur gör att det är rimligt att anta att lättläst 

litteratur säljs in som alternativ till de omotiverade och ovana läsarna i skolan då dessa förlag 

ofta har en stark anknytning till skolans värld. Den statliga myndigheten MTM – Myndigheten 

för tillgängliga medier listar vilka som är i behov av lättlästa medier där omotiverade och 

 
3 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 37. 
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ovana läsare finns med vilket visar på att det finns en allmän bild av att lättläst litteratur är ett 

hjälpmedel även för omotiverade läsare och läsovana.4 

1.3 Ovana och omotiverade läsare 

Ovana eller omotiverade läsare definieras i den här uppsatsen som de elever lärare upplever 

inte är intresserade av att läsa skönlitteratur eller inte läser annat än i skolsammanhang eller 

mycket sällan. Som syftet säger så ämnar inte heller uppsatsen ta hänsyn till de elever som har 

funktionsvariationer som hindrar läsförmågan utan fokuserar enbart på ovana och 

omotiverade läsare.  

1.4 Vad säger styrdokumenten? 

Skolans värdegrund bygger på demokratiska värderingar där alla har rätt att ta del av likvärdig 

kunskap och där ett livslångt lärande ska främjas. Likväl är skolans skyldighet att erbjuda en 

likvärdig utbildning för alla elever och ta hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar, 

behov och kunskapsnivå. I alla tre kurserna i svenska så förväntas eleverna läsa skönlitteratur 

men med olika syften och utgångspunkter.5 

2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Motivationsteori 

Den teoretiska ansatsen som ligger till grund för analysen är de två motivationsteorierna 

Expectancy-Value Theory och Achievement Theory som utbildningsforskarna Jessica Wery 

och Margareta Maria Thomson översiktligt sammanfattar och diskuterar i artikeln 

Motivational strategies to enhance effective learning in teaching struggling students. Wery 

och Thomson tar också upp vad som särpräglar motvilliga/omotiverade elever samt hur man 

kan hjälpa dessa elever att bli motiverade med konkreta förslag.6 Då uppsatsens syfte handlar 

om att rama in hur lärare använder, eller inte använder, lättläst skönlitteratur i klasser med 

omotiverade och läsovana elever, vad de anser är den lättlästa skönlitteraturens förtjänster 

eller nackdelar samt om lättläst skönlitteratur är ett didaktiskt medvetet val för att främja 

 
4 Myndigheten för tillgängliga medier, https://www.mtm.se/om-oss/vara-malgrupper/om-vara-malgrupper/. 
Hämtad: 1/3-20.  
5 Skolverket, ”Läroplan för gymnasieskolan”, 
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan. Hämtad: 1/3-20. 
6 Jessica Wery & Margareta Maria Thomson, ”Motivational strategies to enhance effective learning in teaching 
struggling students”, Support for Learning 2013, vol: 28, 2013:3, s. 103 – 108.  

https://www.mtm.se/om-oss/vara-malgrupper/om-vara-malgrupper/
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan
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läslusten och förbättra motivationen att läsa ur ett långsiktigt perspektiv så är 

motivationsteorin passande. 

Wery och Thomson inleder artikeln med dess ansats att belysa hur elever kan bli motiverade 

av att delta mer aktivt i sin inlärningsprocess som gynnar både eleven och hela skolan. Sedan 

förklarar de motivation som begrepp. De menar att det generellt sett innebär: individens lust 

att delta i sin lärandeprocess där deltagandets handling beror på bakomliggande faktorer så 

som orsaker och mål som i sin tur avgör elevens deltagande eller icke-deltagande.7 Efter den 

inledande delen så redogör de översiktligt för artikelns två teorier Achievement Theory och 

Expectancy-Value Theory som kommer att presenteras nedan.   

2.1.1 Achievement Theory 

Den första teorin som presenteras är Achievement Theory och beskriver motivation som ett 

mönster av känslor och övertygelser gällande framgång, ansträngning, förmåga, misstag, 

återkoppling och utvärdering.8 Inom detta ramverk kan man antingen välja att sträva mot, 

eller undvika, två olika mål. Att sträva mot dessa två mål demonstreras på följande sätt: Det 

första målet, mastery goals, handlar om att bemästra en kunskap för sin egen utvecklings 

skull. Här jämför man enbart med sig själv och sina tidigare förvärvade kunskaper. Att närma 

sig mastery goals handlar om att fokus ligger på att klara av uppgiften helt eller bättre än 

innan, utveckla sina färdigheter, sin förståelse eller bemästra en uppgift. Wery och Thomson 

pekar på att det finns stark empirisk forskning som visar att strävan mot mastery goals leder 

till positiva resultat9. I det andra målet, performance goals, är syftet att lära sig så mycket att 

man är eller verkar vara mer kompetent än andra. Jämförelser sker inte här med sig själv eller 

sina egna kunskaper utan med andras och syftet är att demonstrera sina kunskaper för andra.10   

Att istället undvika dessa två mål demonstreras på följande sätt: Att undvika mastery goals 

lämnar en uppgift oavslutad på grund av rädslan att misslyckas eller tappa redan förvärvade 

kunskaper. Detta leder till negativa effekter som tar sig i uttryck genom ett sämre resultat än 

förväntat. Att undvika performance goals handlar istället om att man undviker att demonstrera 

sina bristande kunskaper för andra vilket är värre än att undvika mastery goals.11 Det är alltså 

 
7 Wery & Thomson, 2013, s. 103. 
8 Wery & Thomson, 2013, s. 103. 
9 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
10 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
11 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
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värre att inte synliggöra sina bristande kunskaper än att lämna en uppgift ogjord i en 

klassrumssituation eftersom det bidrar till att eleven inte får den rätta hjälpen hen behöver. 

2.1.2 Expectancy-Value Theory 

Den andra teorin som presenteras är Expectancy-Value Theory. Inom denna teori lyfter man 

självuppfattning och egen förmåga som förklaring till hur man tar sig an en uppgift och hur 

bra man lyckas med den. Den ansträngning man lägger på en uppgift menar teorin är en 

produkt av hur väl man tror man kommer lyckas med uppgiften sett till de förmågor man har 

och av vad man anser att man får ut för positiva effekter av att slutföra uppgiften.12 Uppgifter 

ses som mer värdefulla om de korrelerar med ens egna erfarenheter och uppfattningar då de 

skapar ett tillfälle att visa upp eller bekräfta viktiga egenskaper hos en själv.13 

2.1.3 Sammanfattande begrepp: inre och yttre motivation 

Wery och Thomson sammanfattar och förenar dessa teorier genom att diskutera inre-/ och 

yttre motivation. De pekar på att den inre motivationen kommer inifrån på ett sätt som gör att 

eleven drivs av en nyfikenhet och vilja att lära sig nya och svåra saker för sin egen skull. 

Dessa elever behöver oftast lite yttre påverkan så som beröm eller intresseväckande uppgifter 

menar Wery och Thomson.14 Den yttre motivationen däremot är enligt Wery och Thomson en 

drivkraft som handlar om uppmuntran utifrån genom exempelvis verbalt beröm, betyg eller 

materiella belöningar. Eleven slutför enbart en uppgift på grund av belöningen det ger eller 

straffet som uteblir. De tar även upp att det finns två typer av yttre motivation där det antingen 

handlar om att belöningen kommer från andra eller från en själv. Wery och Thomson ställer 

sig kritiska till den yttre typen av motivation då de menar att den skadar strävan efter den inre 

motivationen som anses vara den som stärker lärandet mest.15 Avslutningsvis så vill de 

poängtera att människors motivation inte på ett så här enkelt sätt går att klassificera som inre 

eller yttre utan att det egentligen är en mer komplex rörelse där människan konstant skiftar 

mellan inre och yttre motivation.16 

 
12 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
13 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
14 Wery & Thomson, 2013, s. 104-105. 
15 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
16 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
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2.1.4 Wery och Thomsons tillämpning av teorin 

Wery och Thomson diskuterar hur motvilliga elever karaktäriseras samt hur dessa elever kan 

bli motiverade elever. Detta är intressant då det knyter an till uppsatsens utgångspunkt i hur 

lättläst skönlitteratur och omotiverade elever hänger ihop. Wery och Thomson menar att det 

inte bara är elever med funktionsvariationer och/eller läs- och skrivsvårigheter som har en 

historia av att misslyckas i skolan utan även elever som kanske enbart kämpar med att uppnå 

ett godkänt betyg. Dessa elever ser att klasskamrater lyckas bättre och kan ofta höra 

nedsättande kommentarer från både klasskamrater och vuxna.17 Reaktioner på dessa 

misslyckanden kan enligt Wery och Thomson ta sig i uttryck genom bland annat oönskat 

uppförande och fysisk och psykisk frånvaro.18 Detta är alltså tecken på motvilliga elever så 

som Wery och Thomson definierar det.  

De diskuterar även hur dessa motvilliga elever istället kan bli motiverade elever. Till en 

början menar de att yttre motivation kan vara ett sätt att väcka intresse för dessa elever men 

att det inte ska vara en långvarig strategi då målet alltid är att eleverna ska drivas av en inre 

motivation.19 Wery och Thomson tar upp framgångsfaktorer för motivation. Dessa faktorer 

handlar om klassrumsklimat, stödstrukturer som främjar elevers självständighet så som 

stödinstruktioner för svaga läsare samt interaktion mellan lärare och elever.20 Slutligen menar 

de att när små förändringar upprepas i den dagliga undervisningen så implementeras de i 

elevernas repertoar och de omotiverade eleverna får en ny syn på sin potential att lyckas i 

skolan.21 

2.2 Tidigare forskning  

Följande avsnitt kommer att ta upp forskning som på olika sätt behandlar delar av det ämne 

som uppsatsen ämnar undersöka. Dels handlar forskningen om motivation och läslust dels om 

lättläst litteratur ur olika perspektiv. Det som går att finna som gemensam faktor i den tidigare 

forskningen är ett underliggande fokus på den demokratiska frågan gällande lättläst litteratur, 

alla verkar vara överens om att lättläst litteratur i grund och botten handlar om att alla ska ha 

tillgång till litteratur. Detta går även i linje med vad de etablerade svenska förlag som ger ut 

lättläst litteratur menar i Nordenstam och Olin-Schellers artikel är grundidén bakom lättläst 

 
17 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
18 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
19 Wery & Thomson, 2013, s. 106. 
20 Wery & Thomson, 2013, s. 106 – 107.  
21 Wery & Thomson, 2013, s. 106.  
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litteratur. Bland annat LL-förlaget och Vilja förlag pekar på den demokratiska aspekten av att 

alla ska kunna ta del av litteratur i samhället samt på aspekten som handlar om att förstå sin 

omvärld.22 Detta korrelerar med svenskämnets syfte och läroplanens värdegrund.  

Här nedan kommer jag kort att presentera forskning som i olika stor utsträckning har relevans 

för denna uppsats.  

Anna Nordenstam och Christina Olin-Scheller diskuterar i sin artikel Lättläst – en 

demokratifråga lättläst litteratur som en demokratisk rättighet. De utgår från frågor gällande 

argument som förläggare och författare till lättläst litteratur har angående varför ungdomar 

har ett behov av att läsa lättläst litteratur, vad som läses och hur läsandet kan iscensättas i ett 

klassrum via undervisningsmaterial kopplat till litteraturen. Syftet med artikeln är att belysa 

demokratiaspekter av läsundervisning i relation till lättläst litteratur.23 

Det främsta argumentet för legitimeringen av lättläst litteratur menar de representerade 

förlagen i artikeln är den demokratiska aspekten, alla ska ha tillgång till och kunna tillgodoses 

med litteratur. Olin-Scheller och Nordenstam tar också upp det faktum att utgivningen av 

lättläst litteratur har ökat markant de senaste åren vilket bland annat handlar om att 

utgivningen till en början var riktade till en relativt begränsad elevgrupp med uttalade 

lässvårigheter men att den idag har utökats med elever som är mindre intresserade av litteratur 

eller klassas som ovana läsare.24  

Vidare så diskuterar de orsaken till den lättlästa litteraturens stora genomslag i Sverige 

jämfört med våra nordiska grannländer. En av orsakerna menar de är sjunkande PISA-resultat 

i läsning som i sin tur skapat det de kallar för litteraturpanik. Lättläst litteratur förs därav fram 

som en lösning. Men de menar också att en bidragande orsak kan vara litteratursamtalets höga 

särställning i svensk skola (med Aidan Chambers i täten) där en gemensam bok är 

förutsättningen för att samtalet ska kunna äga rum. Ytterligare en orsak som de för fram är tid 

där en kortare lättläst bok med större text kan vara rätt förutsättning för att en bok ska hinna 

läsas under en lektion.25 

I den avslutande delen menar de att de inte kan veta hur lättläst litteratur specifikt används i 

svenska klassrum men att de istället vet att för att utvecklas som läsare så behöver elever olika 

 
22 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 36. 
23 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 36 -37. 
24 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 37. 
25 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018 s. 47. 
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stödstrukturer för att ta sig an nya perspektiv och läsarter. Vidare menar de också att risken 

med lättlästa texter kan vara en minskad motivation eller att texttypen riskerar att bli 

kontraproduktiv när lärare och elever väljer det lättlästa alternativet som en genväg i 

undervisningen. Den narrativa fantasin riskerar då att bli utelämnad och läsningen får en 

instrumentell karaktär snarare än en estetisk. Slutligen poängterar Nordenstam och Olin-

Scheller att lärare och elever kan känna sig nöjda när ovana läsare tar sig igenom en hel bok, 

men att det ställer stora krav på läsundervisningen för att den lättlästa litteraturen verkligen 

ska fungera som en resurs för elevers kritiska tänkande, läsutveckling och 

litteraturförståelse.26  

Forskning som riktar sig till de som i första hand producerar lättläst text i finns också vilket 

blir intressant i relation till syftet på så sätt att det ger en ytterligare dimension till den 

demokratitanke som Nordenstam och Olin-Scheller diskuterar. Lättläst: så funkar det av 

Maria Sundin presenterar sig som en handbok för de som vill arbeta med produktionen av 

lättläst text. Nya medier och ungas förändrade medievanor används som en av 

förklaringsmodellerna när den sjunkande läsningen bland unga diskuteras.27 Bokens ansats att 

hjälpa och förbättra hur lättläst litteratur skrivs syns i resonemang som handlar om att lättläst 

inte alltid är svaret. Precis som Olin-Scheller och Nordenstam menar så pekar de på att lättläst 

inte automatiskt fyller en funktion. De menar att även om behovet av en lättläst text finns så 

försvinner inte behovet av en komplex handling. 

Forskning kopplad till elevers motivation att läsa är också intressant i förhållande till 

uppsatsens ämne. Linda B. Gambrell skriver om detta i sin artikel Seven rules of engagement. 

What´s most important to know about motivation to read. Här tas vikten av elevers motivation 

och engagemang kring läsning upp och hon hänvisar bland annat till en studie med elever från 

64 länder som visade att läsförståelsen hos elever som gillade att läsa var bättre än hos elever 

som inte gillade att läsa. Samma studie visade även att 37% av alla deltagare angav att de inte 

nöjesläser alls. Slutsatsen som dras av detta är att skolans undervisning om läsförståelse inte 

hjälper elever tillräckligt utan att motivationen till att läsa också är en stor påverkansfaktor.28  

 
26 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018 s. 47 – 49.   
27 Maria Sundin, Lättläst: så funkar det, Stockholm: Jure 2007, s. 20 – 21. 
28 Linda B Gambrell, ”Seven rules of engagement. What´s most important to know about motivation to read”, 
The reading Teacher vol: 65, 2011: 3, s.172. 
https://www.readinghalloffame.org/sites/default/files/final_pdf_of_ms_10.1002_trtr.01024.pdf. Hämtad: 1/3 
– 20.  

https://www.readinghalloffame.org/sites/default/files/final_pdf_of_ms_10.1002_trtr.01024.pdf
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Med detta i ryggen så presenterar Gambrell sju forskningsbaserade regler för att skapa 

läsengagemang och öka motivation till att läsa. Dessa sju punkter handlar om relevans, 

variation, läsmiljö, möjlighet att påverka undervisningen, interagera med andra och 

progression.29 Punkterna presenteras här nedan: 

1. Elever är mer motiverade att läsa när läsningen och aktiviteterna runt om läsningen är 

relevanta och applicerbara på deras liv.  

2. Elever är mer motiverade att läsa när de har tillgång till en mängd olika typer av 

litteratur   

3. Elever är mer motiverade att läsa när de har goda möjligheter att i en längre period 

engagera sig oavbrutet i läsning   

4. Elever är mer motiverade att läsa när de har möjligheter att göra egna val 

5. Elever är mer motiverade att läsa när de har möjligheter att aktivt delta och interagera i 

en gemenskap kring det lästa 

6. Elever är mer motiverade att läsa när de har möjligheterna att vara framgångsrika med 

svårare texter 

7. Elever är mer motiverade att läsa när klassrummet är stimulerande och aktivt visar 

värdet av att läsa.  

Studier som denna visar hur viktigt motivation och engagemang är för att elever faktiskt ska 

finna läsning stimulerande och givande samt att det krävs mer än bara fysiska förutsättningar 

för att eleverna ska lyckas.  

Annan forskning som ansluter sig till den ovan gällande motivation som framgångsfaktor är 

Gunilla Molloys bok Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Hon utgår från de didaktiska 

grundfrågorna i sin bok, det vill säga: vad, hur, varför och för vem, om hur litteraturen, 

eleverna och läraren möts. Hon menar bland annat att misslyckande hos eleverna ofta sker när 

de saknar inflytande i undervisningen, inte kan koppla det de läser till sina egna liv, lärarens 

svårigheter att kommunicera varför-frågan på ett effektivt sätt och när läsmiljön inte är 

stimulerande.30 Detta resonemang ligger i rät linje med Gambrells sju regler för att skapa 

motivation.  

 
29 Gambrell, 2011. 
30 Gunilla Molloy, Att läsa skönlitteratur med tonåringar, Lund: Studentlitteratur 2003. 
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Molloy refererar även till Rosenblatts teori om transaktionen mellan läsare och text vilket 

Molloy kopplar till svensklärares behov av att besitta en bred kunskap både om texter av olika 

slag men även om hur olika läsare tar sig an dem.31  

Här har jag presenterat tidigare forskning som på olika sätt berör ämnet i min uppsats. Det 

främsta fokuset har varit att ge en mer nyanserad bild av hur lättläst litteratur betraktas samt 

hur motivation är en påverkansfaktor för lyckad läsning. 

3. Metod 

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur verksamma svensklärare i gymnasiet ställer sig 

till användandet av lättläst skönlitteratur med elever som är läsovana eller omotiverade så 

lämpar sig en kvalitativ intervju via mejlkontakt bra som metod. Tanken med den valda 

metoden är att den tillåter respondenterna att utveckla sina svar så flera dimensioner av deras 

åsikter kommer fram än om de hade svarat korta svar på många frågor i en enkät. Av intresse 

är respondenternas attityder och inställningar. Monica Dalen belyser just detta i sin bok 

Intervju som metod genom att säga att en kvalitativ intervjustudie är lämpad för att ge insikter 

om respondenternas egna erfarenheter tankar och känslor.32 Eftersom intervjun är inriktad på 

ett redan bestämt ämne där respondenterna får alla förbestämda frågor direkt så är det inte en 

öppen intervju utan det Dalen beskriver som en strukturerad intervju.33 För att spara tid och 

anpassa intervjun för en mejlsituation så passar en strukturerad intervju bättre för den här 

typen av studier.  

3.1 Utformning av intervjun  

Intervjun är utformad i tre delar, inledande frågor, val av material och elevperspektiv. Detta 

för att få ett tema i intervjun som sedan är lätt att följa upp i presentationen av resultatet. 

Dalen pekar på tematisering som en presentationsform som är bra att använda om 

intervjustudien är baserad på ett redan förbestämt tema.34 Genom uppdelningen i 

underrubriker i intervjun är det enklare att sedan ta fram teman baserat på respondenternas 

svar. Den första delen av intervjun är tänkt att synliggöra om respondenterna arbetat 

mestadels på yrkesförberedande eller studieförberedande program, hur länge hen har arbetat 

som lärare och vilken litteratursyn hen har och om den går att förena med läroplanens 

 
31 Molloy, 2003. 
32 Monica Dalen, intervju som metod, Malmö: Gleerups utbildning 2015, s. 14. 
33 Dalen, 2015, s. 34. 
34 Dalen, 2015, s. 86. 
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litteratursyn. Den andra delen fokuserar på materialet lättläst utifrån lärarens perspektiv 

medan den sista delen fokuserar på hur lärarna ser på lättläst litteratur ur ett elevperspektiv. 

Intervjuerna skedde via mejlkontakt under april månad. De krav som ställs på deltagande är 

att informanterna i studien är legitimerade, aktiva, ämneslärare i svenska. 

3.2 Material  

Materialet till uppsatsen är intervjuer med tre verksamma svensklärare i gymnasieskolan. 

Intervjufrågorna gjordes till en början enbart i syftet att lärare som använder lättläst 

skönlitteratur skulle svara, därav är frågorna ställa på ett sätt som förutsätter att lärarna arbetar 

med lättläst skönlitteratur. Under sökandet av informanter dök det upp en möjlighet att även 

intervjua lärare som inte använder sig av lättläst i klassrummet. Den lärare som deltog i 

studien på dessa premisser uttryckte tydligt att hen var helt emot användandet av lättläst 

skönlitteratur. Med utgångspunkt i uppsatsens ursprungliga syfte så intervjuades även denna 

lärare för att få en bredare undersökning. Denna informant fick svara på samma intervjufrågor 

som de andra två men ombads svara utefter sina åsikter kring lättläst skönlitteratur. Detta för 

att inte komma bort från uppsatsens syfte, att belysa lärares användande av lättläst 

skönlitteratur i klassrummet.  

3.3 Urval 

Mitt urval är vad Jan Trost i sin bok Kvalitativa intervjuer kallar för bekvämlighetsurval35 där 

jag helt enkelt har införskaffat mig informanter från för mig kända platser. Insamlandet av 

informanter skedde via kontakter med tidigare VFU-skolor samt via Facebookgruppen 

Svensklärarna som är en förlängning av ämnesföreningen Svensklärarföreningen.36   

Intervjuerna delades ut till två lärare som angav att de använder sig av lättläst skönlitteratur 

och till en lärare som inte använder sig av lättläst skönlitteratur. Detta för att få en mer 

nyanserad bild av hur attityden till lättläst skönlitteratur ser ut. Den första intervjuade läraren 

har arbetat som lärare i 10 år på studieförberedande program och använder sig av lättläst 

skönlitteratur i sin undervisning. Den andra intervjuade läraren har arbetar som lärare i 19 år 

på både studieförberedande och yrkesförberedande program. Hen använder sig av lättläst 

skönlitteratur i sin undervisning. Den tredje intervjuade läraren har arbetat som lärare i 23 år 

på både studieförberedande och yrkesförberedande program men svarar att hen de senaste 10 

 
35 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 2014, s. 140. 
36 Svensklärarföreningen, 2020, www.svensklärarföreningen.se.  

http://www.svensklärarföreningen.se/


15 
 

åren har arbetat på det yrkesförberedande programmet vård och omsorg. Hen använder sig 

inte av lättläst skönlitteratur i sin undervisning.  

Med anledning av det rådande läget kring spridningen av covid-19 så skedde intervjuerna 

över mejl dels av säkerhetsskäl dels på grund av tidsbrist hos de intervjuade lärarna då de 

hade fått gå över till webbaserade lektioner. Ytterligare problematik kring urvalet finns med 

anledning av covid-19 då många av de tillfrågade respondenterna angav att det inte hade tid 

att vara med i studien, därav ett färre deltagarantal i studien än vad som var tänkt från början. 

Dock ger den kvalitativa intervjustudien tillräckligt med material för att kunna dra slutsatser 

av i denna studie utan att göra anspråk på att generalisera resultaten.  

3.4 Etiska överväganden  

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer så har intervjustudien delgett 

respondenterna de fyra huvudkraven: samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta genom att informera deltagarna om att 

deltagandet är frivilligt och att deltagarna när som helst har rätt att avbryta sitt medverkande, 

att alla deltagare kommer att behandlas med anonymitet, att allt material kommer att förstöras 

efter genomförd studie samt att jag som uppsatsskribent kommer vara den enda som tar del av 

det insamlade materialet.37  

4. Resultat 

I följande avsnitt kommer intervjustudiens resultat att presenteras. Urvalsprocessen öppnade 

upp för att även ta med respondenter som ställer sig emot användandet av lättläst 

skönlitteratur i undervisningen. Detta resulterade i två infallsvinklar i studien där två av 

deltagarna arbetar med lättläst skönlitteratur och en deltagare inte gör det. För att få 

respondenternas svar så nära syftet som möjligt delades samma intervjufrågor ut men med 

förutsättningen att de svarar utifrån sin egen inställning till användandet av lättläst 

skönlitteratur. Resultatet är indelat i två delar utifrån frågeställningarna: 

• Vad anser lärare är förtjänsterna med lättläst skönlitteratur och hur anser de att lättläst 

skönlitteratur skulle kunna främja läslusten hos elever ur ett långsiktigt perspektiv? 

 

 
37 Vetenskapsrådet, ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Hämtad: 1/3-20. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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• Vad anser lärare är nackdelarna med lättläst skönlitteratur och hur anser de att lättläst 

skönlitteratur inte kan främja läslusten hos elever ur ett långsiktigt perspektiv?  

Detta för att särskilja de två respondenter som använder sig av lättläst skönlitteratur och den 

respondent som ställer sig emot användandet av lättläst skönlitteratur. Fråga för fråga 

redovisas i sju underrubriker som är de frågor som ställdes i intervjun. I intervjun var frågorna 

uppdelade i tre huvudteman, inledande frågor, val av material och elevperspektiv, se bilaga 1 

för information. Respondenterna kommer fortsättningsvis att refereras till som respondent 1, 2 

och 3. Detta för att de ska förbli anonyma. 

Den inledande intervjufrågan: Vad skulle du säga är viktigast med att läsa skönlitteratur och 

hur väl stämmer det överens med läroplanens formuleringar kring läsning av skönlitteratur? 

ämnar undersöka de tre respondenternas litteratursyn vilket har relevans för hur 

respondenternas undervisning ser ut. Respondent 1 framhäver vikten av god läsförståelse som 

hen menar är grunden för allt skolarbete och som ökar genom att ha ett strukturerat arbete 

med skönlitterära texter i olika genrer. Vidare så menar hen att skönlitteraturen öppnar upp för 

förståelse av sig själv, andra människor och livet i stort. Hen menar att denna syn på litteratur 

stämmer mycket väl överens med läroplanens. Respondent 2 har delvis en annan 

utgångspunkt då hen svarar ”Att eleverna får tillgång till en kulturskatt, att de lär sig läsa 

böcker, att de får ett bättre språk”. Vidare så påstår hen även att hen inte vet vad som står i 

läroplanen angående skönlitteratur vilket gör att hen inte har en direkt koppling mellan sin 

litteratursyn och läroplanens. Respondent 3 har liknande syn på skönlitteratur som respondent 

2, alltså att hen fokuserar på vad skönlitteratur kan ge eleverna i form av tankar och känslor 

och svarar att ”Läsande är ett sätt att bli mer människa, att vidga sina vyer – man får ta del av 

många människors liv, känslor och erfarenheter”. Hen utvecklar detta ytterligare genom att 

koppla läsningen till bildningsbegreppet, yrkeslivet samt skolans värdegrundsarbete. Detta 

genom att svara att skönlitteraturen bidrar till att eleverna kan vara delaktiga i det offentliga 

samtalet, förberedelse till såväl studier som yrkesliv samt att knyta an till etiska frågor. 

Slutligen pekar hen på att läsning ska vara lustfyllt. Respondent 3 har inga problem att hitta 

stöd i sin litteratursyn i styrdokumenten. 
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4.1 Vad anser lärare är förtjänsterna med lättläst skönlitteratur och hur anser de 

att lättläst skönlitteratur skulle kunna främja läslusten hos elever ur ett 

långsiktigt perspektiv? 

 

Vilka primära anledningar ligger till grund för att använda en lättläst bok? 

Både Respondent 1 och 2 har här använt sig av formuleringar som svaga elever, omotiverade 

elever och ovana läsare samt argument som ”en lättläst bok bjuder på mindre svårigheter att 

faktiskt avsluta boken” (respondent 2) och ” Att omotiverade och ovana läsare får läsa en bok 

som intresserar dem. Att de kan känna sig nöjda med att ha läst ut en hel bok.” (respondent 1). 

Vidare så svarar även Respondent 1 att det handlar om att alla elever ska kunna vara med i 

grupp- och klassdiskussioner på lika villkor. Respondent 1 tar även upp att lättlästa böcker 

kan vara ett sätt att variera både för eleverna och i undervisningen samt att tid är en aspekt. 

 

Vilka elever brukar du erbjuda en lättläst bok? Är det elever som är läsovana, 

skoltrötta, omotiverade eller annat? Beskriv varför.   

Respondent 1 svarar att hen brukar erbjuda läsovana och omotiverade elever lättläst litteratur 

och på frågan varför så anger hen att det handlar om motivation och läslust samt att elever kan 

delta i diskussioner och arbeten kring det lästa. 

Respondent 2 svarar att hen erbjuder ”alla möjliga” elever en lättläst bok. När Respondent 2 

arbetar med litteratur, främst i yrkesklasser, så tar hen med sig både en originalbok och en 

lättläst variant till klassrummet och låter eleverna välja. Hen menar att de flesta tenderar att 

välja den lättlästa varianten trots att de förstår att ”den tjockare varianten bjuder på mer 

upplevelser”. 

Vilka förtjänster anser du att en lättläst bok har för: Eleven? Undervisningen? 

I denna fråga har Respondent 1 och 2 liknande utgångspunkter i svaren, respondent 1 menar 

att de förtjänster lättläst litteratur bidrar med för eleven är motivation, läslust, stärkande 

gentemot andra ämnen, gruppgemenskap, nyfikenhet och intresse. Respondent 2 svarar att 

böckerna är tunnare och går snabbare för eleven att läsa vilket gör att det blir mindre motstånd 

att börja med boken. Sett till förtjänster lättläst skönlitteratur har i undervisningen svarar 

respondent 1 likvärdighet, variation och bättre måluppfyllelse medan respondent 2 svarar att 

det finns en större möjlighet att eleverna faktiskt läser boken.  
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Upplever du att elevgruppens inställning till läsning påverkar ditt val av skönlitteratur? 

På vilket sätt?   

Respondent 1 utgår från att alla grupper har olika förutsättningar och menar att om det är 

många elever i gruppen som är ovana eller omotiverade läsare så är det bra att börja med 

lättlästa böcker eftersom alla har bättre förutsättningar att lyckas och vara delaktiga i det 

gemensamma arbetet. Respondent 2 fokuserar på klasser och elever med högre ambitioner i 

sitt svar, hen väljer fler titlar och ger dem fler chanser att läsa än till de omotiverade och 

lässvaga eleverna. 

Vad förväntas av eleven i framtida lässituationer i svenskundervisningen efter avslutad 

lättläst bok? Är målet att eleven ska kunna läsa andra typer av skönlitteratur som inte 

är lättläst? 

På den här frågan svarar respondent 1 att det långsiktiga målet är att alla elever ska kunna läsa 

vilken bok de vill, lättläst eller inte. Respondent 2 svarar att lättläst kan vara en inkörsport till 

läsning och ett sätt att visa att det gick att läsa en bok i sin helhet men att det långsiktiga målet 

är att läsa minst en vanlig bok.  

Vem väljer skönlitteraturen i klassrummet och vilka krav ställer eleverna oftast på det 

som ska läsas?  

Respondent 1 svarar att det oftast är läraren som väljer litteraturen och de krav som eleverna 

ställer på en bok är att det är lite textmassa i. Vidare vill eleverna läsa något som är ”bra”, 

uttrycker respondent 1, och har ett innehåll kopplat till deras egna intressen. Att läraren väljer 

vilken litteratur som ska läsas svarar även respondent 2 och hens erfarenheter av elevernas 

krav är att de oftast inte vill läsa över huvud taget. Men hen svarar även att eleverna, om de 

får välja, vill läsa något verklighetsbaserat där tematiken skildrar hemska livsöden.  

Skulle du säga att eleverna är mer engagerade i en lättläst bok? Om ja, hur tar det sig i 

uttryck? 

Respondent 1 svarar ja på den här frågan då hen menar att det tar mindre tid att läsa ut en 

lättläst bok vilket leder till att alla i gruppen kan vara delaktiga i diskussioner och arbeten 

kring boken samt att hen upplever att det blir en större gemenskap i gruppen. Respondent 2 

däremot svarar att hen inte upplever att det finns en skillnad i engagemang beroende på om en 

elev/klass har läst en lättläst bok eller inte, hen lyfter fram handlingen som avgörande faktor i 

huruvida eleverna är engagerade eller inte.  
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4.2 Vad anser lärare är nackdelarna med lättläst skönlitteratur och hur anser de 

att lättläst skönlitteratur inte kan främja läslusten hos elever ur ett långsiktigt 

perspektiv? 

 

Vilka primära anledningar ligger till grund för att använda en lättläst bok? 

 

Respondent 3 använder sig i regel inte av lättläst skönlitteratur i sin undervisning och menar 

att hen inte heller känner kollegor som gör det. Hen menar att lättlästa böcker i sin strävan 

efter förenkling förlorar essentiella delar som en vanlig bok har och säger att ”Lättlästa böcker 

upplever jag ofta som torftiga och tråkiga, i sin strävan efter förenkling förloras den 

gestaltning som den ”vanliga” boken har”.  

 

Hen använder sig av liknande termer som respondent 1 och 2 när hen benämner elever som 

inte är motiverade att läsa, läsovilliga, men menar inte att vara läsovillig är en grund för att 

välja en lättläst bok. Hen menar att användandet av lättläst litteratur istället kan uppmuntra 

dessa elevers tankar om att bli klar snabbt eller att bekräfta deras självbild angående läsning 

vilket syns i följande citat. 

 

Att välja lättläst ser jag inte som en utvecklingsväg för läsovilliga elever, det skulle snarare vara att 

uppmuntra deras tanke om att avverka läsningen så snabbt och smärtfritt som möjligt – men utan 

att beröras eller komma vidare. Det skulle också vara ett sätt att bekräfta deras egen självbild: ”Jag 

hatar böcker. Jag kan inte läsa en bok. 

 

 

Vilka elever brukar du erbjuda en lättläst bok? Är det elever som är läsovana, 

skoltrötta, omotiverade eller annat? Beskriv varför.   

Respondent 3 anger att hen inte erbjuder lättlästa böcker till elever om det inte föreligger 

speciella anledningar till det, sådana anledningar kan enligt hen vara språkstörningar.  

Vilka förtjänster anser du att en lättläst bok har för: Eleven? Undervisningen? 

I svaret som respondent 3 ger så refererar hen till tidigare fråga där hen svarade att lättläst 

litteratur har förtjänster när det gäller elever med specialbehov.  
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Upplever du att elevgruppens inställning till läsning påverkar ditt val av skönlitteratur? 

På vilket sätt?   

Respondent 3 utgår, precis som respondent 1, från att alla grupper har olika förutsättningar 

men utvecklar även sitt svar genom att ta upp vem-frågan som visas i följande citat: 

Hur ser gruppen ut? Individerna? Vad har de för tidigare erfarenheter av läsning? Alla mina ettor 

får tidigt skriva en text med rubriken ”Jag som läsare”. I instruktionen ställer jag ett antal frågor 

om just deras läserfarenheter, vad de tycker om, hur de är vana att läsa mm.  

  

Vad förväntas av eleven i framtida lässituationer i svenskundervisningen efter avslutad 

lättläst bok? Är målet att eleven ska kunna läsa andra typer av skönlitteratur som inte 

är lättläst? 

Respondent 3 svarar att hen både tänker för sig själv och säger till eleverna att läsningen i 

skolan ska öppna nya dörrar och ”de ska utmanas såväl vad gäller nivå som innehåll” och att 

”utmaningen ska vara möjlig, de ska få stöd att lyckas”.  

Vem väljer skönlitteraturen i klassrummet och vilka krav ställer eleverna oftast på det 

som ska läsas?  

Respondent 3 använder begreppet läsvana38 när hen presenterar böcker för klassen i fråga 

vilket enligt hen innebär att titlarna har en spridning som gör att både ovana och vana läsare 

hittar utmaning. Vidare så svarar respondent 3 att hen tar hjälp av bibliotekarien när eleverna 

ska välja titel. 

Skulle du säga att eleverna är mer engagerade i en lättläst bok? Om ja, hur tar det sig i 

uttryck? 

Respondent 3 ger inget svar på frågan då hen inte arbetar med lättläst skönlitteratur i 

undervisningen.  

 

5 Analys och diskussion  

Följande kapitel kommer med hjälp av motivationsteorierna Achivement Theory och 

Expectancy-Value Theory samt den tidigare forskningen att analysera de resultat som studien 

frambringat. Kapitlet kommer att delas upp efter uppsatsens tre frågeställningar. De två första 

 
38 Min kursivering 
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frågeställningarna behandlar svaren från respondent 1 och 2 då det är de frågorna som handlar 

om användandet av lättläst skönlitteratur i undervisningen. Den tredje frågeställningen 

behandlar svaret från respondent 3 då den frågan handlar om lättläst skönlitteraturs nackdelar.  

 

5.1 Vilka påverkansfaktorer ligger till grund för användande av lättläst 

skönlitteratur i klasser där behovet inte grundar sig på läs- och 

skrivsvårigheter/annat. 

 

Den första frågeställningen ämnar ringa in vilka primära anledningar som ligger till grund för 

att använda lättläst skönlitteratur. Jag kommer att analysera och diskutera de svar som 

respondent 1 och 2 lämnat då de representerar de lärare som använder sig av lättläst 

skönlitteratur i undervisningen.  

 

Respondent 1 menar att vikten av en god läsförståelse är grunden för allt skolarbete och att 

hen på ett strukturerat sätt vill arbeta med många olika genrer med sina elever. Hen menar 

också att litteraturen ska öppna upp för individens förståelse för sig själv, andra människor 

och andra världar vilket Gambrell menar är just en regel för engagemang och motivation när 

eleverna kan koppla läsningen och aktiviteterna runt om läsningen till sina egna liv.39 Svaret 

från respondent 1 stämmer här överens med den litteratursyn som även läroplanen har, vilken 

hen också påpekar själv. Det är tydligt att hen har svenskämnets demokratiska grundidéer i 

åtanke som legitimerar användandet av lättläst skönlitteratur precis som Nordenstam och 

Olin-Scheller framhäver som sitt främsta argument för legitimering av lättläst litteratur.40 

Olin-Scheller och Nordenstam framhäver också att användandet av lättläst skönlitteratur kan 

ses på som en lösning på det sjunkande intresset för litteratur hos ungdomar, att detta då ska 

fungera som en sorts motivation för att dessa ungdomar faktiskt ska läsa en bok.41 Med det 

sagt så svarar även respondent 1 att en primär anledning till att använda lättläst skönlitteratur 

är tidsaspekten, vilket då tyder på att en del av motivationen ska vara att hinna läsa klart en 

hel bok. Detta skulle kunna jämföras med Wery och Thomsons förklaring av performance 

goals under teorin Achievement Theory där en strävan efter att demonstrera sina kunskaper 

 
39 Gambrell, 2011, s. 173. 
40 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018. 
41 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 47. 
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och jämföra sig själv med andra blir viktigt.42 Yttre motivation demonstreras också ofta på ett 

sådant sätt, via belöning eller beröm, vilket i det här fallet skulle vara att enbart läsa ut en bok. 

Vidare så går det också att koppla till det Nordenstam och Olin-Scheller säger angående 

risken att lättläst skönlitteratur blir allt för instrumentell när den narrativa fantasin riskerar att 

bli utelämnad till fördel för tidsaspekten.43 Men respondent 1 trycker även på att det är 

motiverande för läsovana eller omotiverade elever att faktiskt kunna delta i det kringliggande 

arbetet med litteraturen vilket en lättläst version skulle kunna bidra med då alla har chansen 

att läsa i samma takt vilket i sin tur skulle kunna stärka elevens strävan efter mastery goals där 

eleven vill utveckla sina färdigheter och göra bättre ifrån sig nästa gång.44 Nordenstam och 

Olin-Scheller tar upp att både lärare och elever kan känna sig nöjda när läsovana elever tar sig 

igenom en hel bok men att det ställer stora krav på att undervisningen ska fungera som en 

resurs för elevers kritiska tänkande, läsutveckling och litteraturförståelse.45 Respondent 1 

verkar ändå, enligt min tolkning, tänka i dessa banor då hens främsta mål i undervisningen 

grundar sig i en demokratisk idé där det är tänkt att alla elever i slutändan ska kunna delta i 

gemensamma uppgifter.  

 

Respondent 2 har en annan utgångspunkt än den demokratiska som respondent 1 i grunden 

har. Hen menar istället att läsning bidrar till att eleverna får tillgång till en kulturskatt och ”lär 

sig läsa böcker”. Hen menar även att språket förbättras genom läsning. Det som blir 

problematiskt i det resonemang som respondent 2 för är att hen påstår att hen inte vet vad som 

står i läroplanen angående läsning av skönlitteratur vilket gör att den litteratursyn hen 

förmedlar till eleverna blir en spegling av personliga åsikter gällande läsning utan förankring i 

läroplanen. Gunilla Molloy menar att misslyckanden hos elever bland annat ofta sker när 

läraren har svårt att kommunicera varför-frågan på ett effektivt sätt.46 Detta skulle kunna ske 

bland de elever som respondent 2 undervisar om de presterar efter hens litteratursyn som inte 

är förankrad i läroplanen men sedan ska bli bedömd efter läroplanens betygskriterier för 

litteraturläsning. Att ens egen uppfattade prestation inte korrelerar med det resultat man får 

kan leda till det Wery och Thomson talar om gällande att undvika mastery goals och 

performance goals där man antingen lämnar en uppgift ofärdig på grund av rädsla att 

misslyckas eller så lämnar man en uppgift ofärdig på grund av rädslan att demonstrera sina 

 
42 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
43 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 49. 
44 Wery, Thomson, 2013, s. 104. 
45 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 49. 
46 Molloy, 2003. 
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okunskaper för andra.47 Tecken på yttre motivation som drivande faktor finns att se i det svar 

som respondent 2 ger där hen hävdar att det är motiverande för ovana och omotiverade läsare 

att stöta på färre hinder att läsa ut en bok samt att känna sig nöjda med en utläst bok. Detta är 

exempel på yttre motivation, så som beröm och belöning, som Wery och Thomson menar 

skadar strävan mot den inre motivationen.48  

 

Vidare så menar respondent 2 att när hen arbetar med yrkesklasser så tar hen med både 

lättlästa versioner och vanliga versioner så eleverna får välja version själva, hen hävdar att 

eleverna allt som oftast väljer den lättlästa versionen. Gambrell pekar på elevernas 

möjligheter att göra egna val som motiverande vid läsning49, men då respondent 2 menar att 

dessa elever oftast väjer den lättlästa versionen på grund av att den är tunnare trots att de vet 

om att den andra varianten bjuder på mer upplevelser så kan man dra slutsatsen att böckernas 

innehåll inte presenteras och att respondent 2 inte ser elevernas val som något problematiskt 

trots att hen vet att de med största sannolikhet alltid väljer den lättlästa versionen. Det går då 

emot det Gambrell också pekar på som motiverande, det vill säga att elever motiveras att läsa 

när de har möjligheterna att vara framgångsrika med svårare texter.50 Detta går också att 

koppla till det som Nordenstam och Olin-Scheller tar upp angående att lättläst litteratur 

riskerar att användas som en genväg av både lärare och elever51 vilket man kan tolka som att 

arbetssättet som respondent 2 använder sig av liknar. 

 

5.2 Vad anser lärare är förtjänsterna med lättläst skönlitteratur och hur anser de 

att lättläst skönlitteratur skulle kunna främja läslusten hos elever i ett långsiktigt 

perspektiv?   

 

Den andra frågeställningen avser ta reda på vilka förtjänster som lättläst skönlitteratur har 

enligt verksamma svensklärare för både elever och undervisning samt hur den kan fungera 

motiverande för att elever i framtiden ska finna motivationen att läsa. I följande avsnitt 

kommer svaren från respondent 1 och 2 att analyseras och diskuteras då de använder sig av 

lättläst skönlitteratur i undervisningen.  

 
47 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
48 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
49 Gambrell, 2011, s. 175. 
50 Gambrell, 2011, s. 176. 
51 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 49. 
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Respondent 1 tar ett flertal gånger upp demokratifrågan som legitimering för lättläst 

skönlitteratur i undervisningen, hen menar bland annat att läsovana och omotiverade elever 

erbjuds lättläst skönlitteratur för att de ska kunna delta i uppgifter och diskussioner kring det 

lästa. Den forskning som presenterats i denna uppsats under avsnittet tidigare forskning (2.2) 

angående det som kan tolkas som förtjänster med lättläst skönlitteratur och kan kopplas till 

den här frågeställningen, är bland annat Nordenstam och Olin-Schellers legitimering av 

lättläst litteratur som en demokratifråga. Där talar de bland annat om litteratursamtalets höga 

särställning i svensk skola där en gemensam bok för alla är förutsättningen för att samtalet ska 

äga rum med lika villkor för alla.52 Detta resonemang stödjer även Gambrell i hennes sju 

regler för att skapa läsarengagemang och öka motivationen att läsa, hon menar att elever är 

mer motiverade att läsa när de har möjlighet att aktivt delta och interagera i en gemenskap 

kring det lästa.53 

 

Vidare tar även respondent 1 upp att de förtjänster hen kan se för eleverna av användandet av 

lättläst skönlitteratur är att det är motiverande, stärkande gentemot andra ämnen, att det skapar 

en gruppgemenskap samt väcker nyfikenhet och intresse. Enligt respondent 1 så gynnar det 

även undervisningen på så sätt att det skapar likvärdighet, variation samt bättre 

måluppfyllelse. Med variation i undervisningen så bör det tolkas, utifrån hens tidigare svar, att 

det handlar om att hinna läsa fler böcker och olika genrer. Ur ett långsiktigt perspektiv menar 

respondent 1 att hen vill att alla elever ska kunna välja att läsa vilken bok de vill, oavsett om 

det är en lättläst variant eller inte. Här syns tydligt att det snarare är demokrati och 

likvärdighet som ligger till grunden för användande av lättläst skönlitteratur i undervisningen 

för respondent 1, än motivationsstärkande där det är tänkt att hjälpa omotiverade elever att 

finna en läslust/skapa inre motivation/läsa vanliga böcker. 

 

Respondent 2 pekar flera gånger på att den främsta förtjänsten med en lättläst bok för eleven 

är att den är tunnare och går snabbare att ta sig igenom. Här är det tydligt att det är det Wery 

och Thomson tar upp om yttre motivation som är styrande.54 En utläst bok är en belöning och 

genererar i beröm. Detta stöds ytterligare genom resonemanget som respondent 2 för om att 

hen möter ett mindre motstånd till att läsa om boken är tunn och att eleverna faktiskt läser 

 
52 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 47. 
53 Gambrell, 2011, s. 175. 
54 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
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boken vilket underlättar undervisningen. Wery och Thomson tar upp att yttre motivation kan 

vara ett sätt att väcka intresse hos eleverna att läsa men att det aldrig ska vara ett långsiktigt 

mål som går före strävan mot den inre motivationen.55 

Det som däremot verkar motstridigt i det som respondent 2 tar upp angående vad lättläst 

skönlitteraturs förtjänster är, samt hur det skulle kunna främja läslusten ur ett långsiktigt 

perspektiv, är det hen svarar på frågan gällande hur elevgruppens inställning till läsning 

påverkar hens val av skönlitteratur. Hen menar här att fler chanser till läsning samt större 

variation av titlar ges till mer högpresterande klasser än klasser med omotiverade och 

läsovana elever. Men hen svarar samtidigt att en lättläst bok ska fungera som en inkörsport till 

läsning för de omotiverade eleverna och att de förväntas läsa minst en vanlig bok. Klasser där 

det behövs mer stödstrukturer och mer läsning lämnas med lättlästa versioner, samtidigt som 

de förväntas ta sig vidare till en vanlig bok. Dessa klasser ges mindre av det både Gambrell, 

Wery och Thomson menar är en stark utgångspunkt i att elever blir mer motiverade, det vill 

säga att de blir mer motiverade att läsa när de har tillgång till en mängd olika typer av 

litteratur, när de har goda möjligheter att i en längre period engagera sig i oavbruten läsning, 

när de har möjligheter att göra egna val, när de har möjligheter att vara framgångsrika med 

svårare texter samt när klassrummet är stimulerande och aktivt visar värdet av att läsa.56 57  

På intervjufrågan om elever upplevs vara mer engagerade i en lättläst bok och hur det i så fall 

tar sig i uttryck svarar respondent 1 att eleverna är mer engagerade, vilket visar sig i de 

uppgifter de genomför kring boken. Anledningen att de är mer engagerade kan utläsas som att 

de får möjlighet att faktiskt delta i uppgifterna och diskussionerna, på grund av att de har 

hunnit läsa ut boken i fråga. Respondent 1 menar också att detta skapar en starkare 

gruppgemenskap. Detta visar alltså att respondent 1 anser att en av förtjänsterna hos lättläst 

skönlitteratur är att det skapar engagemang via deltagande, vilket stöds av Gambrell som 

menar att elever blir motiverade av att läsa när de har möjligheter att aktivt delta och engagera 

sig i en gemenskap kring det lästa.58 Detta stöds även av Expectancy-Value teorin som menar 

att uppgifter ses som mer värdefulla om de sammanfaller med ens egna uppfattningar och 

erfarenheter, eftersom det då skapar ett tillfälle att visa upp och bekräfta viktiga egenskaper 

hos sig själv.59 Respondent 2 fortsätter här att vara relativt motstridig i sina svar när hen 

svarar att hen inte upplever ett ökat engagemang när eleverna har läst en lättläst bok, utan att 

 
55 Wery & Thomson, 2013, s. 106. 
56 Gambrell, 2011, s. 173 – 176. 
57 Wery & Thomson, 2013, s. 106 – 107. 
58 Gambrell, 2011, s. 175. 
59 Wery & Thomson, 2013, s. 104.  
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handlingen alltid är en avgörande faktor i engagemanget hos eleverna. Just det här svaret går 

att koppla relativt bra med uppsatsens inledning där jag menar att läsovana och omotiverade 

ungdomar ändå är bekanta med komplex narrativ struktur, men genom andra medier än 

skönlitteratur, och att en motivationsfaktor inte enbart då kan vara att en bok är tunn och 

lättläst. Svaret från respondent 2 bekräftar här att omotiverade och läsovana elever är ute efter 

en tillfredsställande handling när de ska läsa, inte främst att det ska vara enkelt att genomföra.  

 

5.3 Vad anser lärare är nackdelarna med lättläst skönlitteratur och hur anser de 

att lättläst skönlitteratur inte kan främja läslusten hos elever i ett långsiktigt 

perspektiv?  

 

Den tredje frågeställningen avser ta reda på vad lärare anser är nackdelarna med lättläst 

skönlitteratur och hur lättläst skönlitteratur inte kan främja läslusten hos elever i ett långsiktigt 

perspektiv. Av den anledningen så kommer svaren från respondent 3 att analyseras då hen 

ställer sig emot användningen av lättläst skönlitteratur i undervisningen.  

Respondent 3 är tydlig med att hen inte arbetar med lättläst skönlitteratur med elever som är 

omotiverade eller läsovana, men hen har besvarat samma frågor som respondent 1 och 2 med 

utgångspunkt i hens motstånd till lättläst skönlitteratur som lösning. Hen har samma 

utgångspunkt som respondent 1 har angående den demokratiska idéen om att alla har samma 

rättigheter att läsa, men hen kopplar även samman att läsa skönlitteratur med 

bildningsbegreppet, framtida yrkesliv och skolans värdegrundsarbete. Hens litteratursyn går 

tydligt att koppla samman med läroplanens. Respondent 3 menar att den primära anledningen 

till att hen inte använder lättläst skönlitteratur är på grund av formens förenklande art och att 

lättläst skönlitteratur tenderar att förlora den gestaltning som den vanliga boken har. Vidare så 

svarar hen att läsovilja inte är en grund för att läsa en lättläst bok, då valet av en lättläst bok 

istället kan uppmuntra omotiverade och läsovana elevers tankar om att snabbt avverka en bok, 

utan att beröras eller komma vidare eller bekräfta deras negativa bild angående läsning. 

Tankarna från respondent 3 ligger här i linje med Wery och Thomsons resonemang angående 

hur yttre motivation inte leder till en utvecklingsväg utan snarare tvärt om.60 Resonemanget 

från respondent 3 går även att likna vid det Nordenstam och Olin-Scheller diskuterar 

angående lättläst litteratur som en riskfylld genväg i undervisningen, att den narrativa fantasin 

 
60 Wery & Thomson, 2013 s. 106. 
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riskerar att bli utelämnad och att läsningen av lättläst skönlitteratur blir kontraproduktiv i den 

bemärkelse att den inte fungerar som motiverande.61 Gambrell menar också hon att elever är 

mer motiverade att läsa om de har goda möjligheter att engagera sig oavbrutet i läsning i en 

längre period62 vilket respondent 3 förordar i och med hens syn på att det är ogynnsamt att 

välja en tunn bok bara för att hinna klart. 

 

Respondent 3 menar att läsning ska öppna nya dörrar och att eleverna ska utmanas både 

nivåmässigt och innehållsmässigt, vilket då det långsiktiga målet med läsning enligt hen är. 

När hen presenterar böcker för elever så använder hen begreppet läsvana63 som hen menar 

handlar om att det finns en spridning mellan titlarna och att eleverna ska ha möjlighet att välja 

och utmanas vare sig de har läsvana eller inte. Respondent 3 kan utifrån materialet tolkas ha 

en utgångspunkt i att läslusten finns i upplevelsen och att böcker som är lättlästa inte erbjuder 

samma upplevelse för elever som vanliga böcker gör. Detta kan jämföras med det Wery och 

Thomson säger angående den inre motivationen, att motivation kommer ur en nyfikenhet att 

ta del av nya saker för sin egen skull.64 Wery och Thomson påpekar dock att det inte är så 

enkelt som att elever antingen drivs av en inre eller yttre motivation, utan att de pendlar 

mellan dessa och att kärnan i det hela handlar om att skapa en långvarig lust att till exempel 

läsa.65 Det betyder i det här fallet att de elever som respondent 3 undervisar ändå kan drivas 

av en yttre motivation i sitt läsande trots att huvudfokuset inte är att läsa klart boken och 

därmed bli belönad. Yttre motivation kan också komma inifrån eleverna där de på något sätt 

belönar sig själva efter att ha slutfört en uppgift de inte anser vara tillfredsställande.   

 

Wery och Thomson menar att det är mer skadligt att elever undviker att sträva mot 

performance goals än mastery goals då det handlar om att undvika att demonstrera sin 

okunskap66 vilket i sin tur gör att läraren inte upptäcker att en elev inte tillgodoser sig det 

undervisningen ämnar ge. Detta kan man tydligt se att respondent 3 försöker undvika i 

undervisningen då hen menar att hen inte vill bekräfta redan omotiverade elevers dåliga 

självbild angående läsning, vilket skulle kunna leda till att de undviker att demonstrera sin 

okunskap. Detta går också i linje med det Wery och Thomson tar upp angående Expectancy-

 
61 Nordenstam & Olin-Scheller, 2018, s. 49. 
62 Gambrell, 2011, s. 174. 
63 Min kursivering.  
64 Wery & Thomson, 2013, s. 104-105. 
65 Wery & Thomson, 2013, s. 105. 
66 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
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Value Theory där man lyfter självuppfattning och egen förmåga som nycklar till hur man tar 

sig an en uppgift och hur bra man lyckas med den.67 Respondent 3 kan därför antas vilja 

stärka elevernas självuppfattning och egna förmåga med hjälp av rätt utmaningar nivåmässigt, 

vilket hen inte anser att lättläst skönlitteratur bidrar till för omotiverade och läsovana elever.  

6. Slutsats 

Den analys som gjorts och diskussion som har förts utifrån Wery och Thomsons två 

motivationsteorier Achievement Theory och Expectancy-Value Theory samt den, till studien, 

relevanta tidigare forskning som presenterats, har visat att användandet av lättläst 

skönlitteratur i svenskundervisningen går att diskutera och analysera utifrån dessa 

utgångspunkter. Syftet med uppsatsen har varit att belysa verksamma svensklärare i 

gymnasiets användande av, eller avståndstagande från, lättläst skönlitteratur i undervisningen 

där elever är omotiverade och/eller ovana läsare samt uppfattningen om vilka förtjänster den 

kan eller inte kan bidra med i undervisningen. Uppsatsens slutsats kommer att presenteras 

utifrån de tre frågeställningar som uppsatsen ämnat svara på. De två första frågeställningarna 

berör den första och andra respondentens svar och frågeställning tre berör de svar som 

respondent 3 givit.   

 

6.1 Vilka påverkansfaktorer ligger till grund för användande av lättläst 

skönlitteratur i klasser där behovet inte grundar sig på läs- och 

skrivsvårigheter/annat  

 

De påverkansfaktorer som har gått att identifiera som grund för användandet av lättläst 

skönlitteratur i undervisningen är för det första en demokratisk grundidé där alla elever ska ha 

samma rätt att lyckas och delta i undervisningen. För det andra har vi tidsaspekten, i den 

bemärkelse att det verkar tidseffektivt för både eleverna samt undervisningsförloppet. 

Lärarnas litteratursyn är en tredje påverkansfaktor, där de antingen vill förmedla en 

kulturskatt eller stärka läsförståelsen för alla elever. En fjärde påverkansfaktor är elevernas 

egna val där de tenderar att hellre välja en lättläst bok på grund av dess förenklade karaktär. 

Slutligen påverkar elevgruppen på så sätt att lärare väljer att ta med lättlästa alternativ till 

 
67 Wery & Thomson, 2013, s. 104. 
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exempelvis yrkesklasser som antas vara mindre motiverade att läsa, men ger fler alternativ på 

titlar och mer chanser till läsning i klasser där ambitionsnivån är högre.  

Det går även att se både yttre och inre motivation som påverkansfaktorer för användandet av 

lättläst skönlitteratur där den yttre motivationen tar sig i uttryck genom det Wery och 

Thomson benämner som performance goals där eleverna tillexempel drivs av att enbart läsa 

ut boken och demonstrera sina ytliga kunskaper. Den inre motivationen som påverkansfaktor 

tar sig i uttryck genom det Wery och Thomson benämner som mastery goals där lättläst 

skönlitteratur används för att alla elever ska kunna delta i uppgifter och diskussioner kring det 

lästa och tillgodose sig rätt verktyg för att utvecklas inom svenskämnet.  

 

6.2 Vad anser lärare är förtjänsterna med lättläst skönlitteratur och hur anser de 

att lättläst skönlitteratur skulle kunna främja läslusten hos elever ur ett 

långsiktigt perspektiv?   

 

De förtjänster för eleverna och undervisningen med lättläst skönlitteratur som har gått att 

identifiera är för det första förutsättningar för att skapa ett demokratiskt klassrum genom alla 

elevers deltagande i samtal, uppgifter och diskussioner kring det lästa. För det andra att det 

skapar likvärdighet och variation i undervisningen. För det tredje väcker det nyfikenhet och 

intresse samt är tänkt att fungera motiverande för att motverka motstånd hos elever att läsa. 

Slutligen så väcker det ett ökat engagemang hos elever att delta i uppgifter kring boken.    

I studien har det visat sig att de deltagande lärarna anser att lättläst skönlitteratur kan främja 

läslusten hos elever i ett långsiktigt perspektiv på så sätt att de aktivt ska kunna välja bok fritt 

själva i framtiden och då nämner en av respondenterna att det är oavsett om det är en lättläst 

bok eller inte. Eleverna ska kunna delta i uppgifter som gör att man ser en mening att läsa 

samt att det kan fungera som inkörsport till läsning i stort.   

 

6.3 Vad anser lärare är nackdelarna med lättläst skönlitteratur och hur anser de 

att lättläst skönlitteratur inte kan främja läslusten hos elever ur ett långsiktigt 

perspektiv?  
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De nackdelar för eleverna och undervisningen med lättläst skönlitteratur som har gått att 

identifiera är för det första formens förenklade art och dess tendens att förlora gestaltning som 

en vanlig bok har. För det andra att det kan uppmuntra en redan skadlig bild av sig själv som 

sämre läsare och där med leda till undvikandet av performance goals, som Wery och 

Thomson menar är det mest skadliga beteendet hos en omotiverad elev. Slutligen kan 

tidsaspekten vara en nackdel där målet blir att avverka böcker snabbt snarare än att läsa vilket 

är en form av yttre motivation där eleverna riskerar att inte beröras av det lästa.  

Ur ett långsiktigt perspektiv så tolkas motståndet hos respondent 3 till lättläst skönlitteratur på 

så sätt att läslusten finns i upplevelsen och utmaningen, vilket hen menar att lättläst 

skönlitteratur inte erbjuder och därmed inte främjar läslusten långsiktigt.  

7. Avslutande reflektion 
 

Studien visar att lättläst skönlitteratur går att använda med omotiverade och läsovana elever 

på ett fruktbart sätt om arbetssättet är genomtänkt och framåtsyftande på det sätt som går att 

se i svaren som respondent 1 ger gällande hens undervisning. Målet för respondent 1 är att 

skapa ett demokratiskt klassrum där alla har möjlighet att delta i uppgifter kring det lästa och 

att elever ur ett långsiktigt perspektiv ska sträva mot att på egen hand välja böcker att läsa 

oavsett om de är lättlästa eller inte. Det arbetssätt som respondent 3 förordar skiljer sig inte 

mycket från de demokratiska klassrum som respondent 1 strävar mot att skapa, men 

respondent 3 väljer att ha ett större fokus på utmaningen som skönlitteraturen kan ge varje 

enskild elev. Lättläst skönlitteratur i undervisningen som istället bekräftar den syn som de 

observationer jag har gjort under mina VFU-perioder är det sättet som respondent 2 använder 

lättläst skönlitteratur på. Det vill säga utan didaktisk medvetenhet.  

Den undersökning som har gjorts i denna uppsats ger inte generaliserbara resultat men 

sonderar terrängen för hur lättläst skönlitteratur betraktas och används i svenskundervisningen 

på gymnasiet. Vidare studier i detta ämne kan vara mer elevnära och rikta in sig på vad elever 

har för fiktionsvana från andra medier så som film och serier och vad det i sin tur kan bidra 

med när man försöker få omotiverade elever att ta sig an skönlitteratur. 
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9 Bilaga: 1  
 

Intervjufrågor till uppsats i svenska C  

Uppsatsens syfte är att belysa användandet av lättläst skönlitteratur i klasser där eleverna är 

omotiverade, ointresserade eller ovana läsare snarare än att belysa användandet av lättläst 

skönlitteratur i klasser där elever har läs- och skrivsvårigheter eller andra funktionsvariationer 

som motiverar lättläst litteratur. Vidare så syftar även uppsatsen till att undersöka vad 

verksamma lärare anser vara lättläst litteraturs största förtjänster eller oförtjänster samt om ett 

användande är ett didaktiskt medvetet val för att främja läslusten ur ett långsiktigt perspektiv 

eller om andra didaktiska val hellre görs.   

Syftet med denna intervju är att samla in material som kommer vara uppsatsens grund. 

Respondenterna kommer att vara anonyma och deltagandet är frivilligt. Enbart jag som 

insamlare av materialet kommer att ta del av svaren och materialet kommer att förstöras efter 

att studien är klar. Mejla gärna om frågor gällande studien uppkommer.  

Frågorna kan besvaras direkt i dokumentet eller i ett separat dokument. Bifoga de besvarade 

frågorna i ett mejl till mig.  

Kontaktinfo 

Linda Karlsson 

076-8209490 

linda-karlsson2@hotmail.com 

Inledande frågor  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Vilka gymnasieprogram har du främst undervisat på, yrkesförberedande eller 

studieförberedande?  

• Vad skulle du säga är viktigast med att läsa skönlitteratur och hur väl stämmer det 

överens med läroplanens formuleringar kring läsning av skönlitteratur?  

Val av material  

• Vilka primära anledningar ligger till grund för att använda en lättläst bok? 

• Vilka elever brukar du erbjuda en lättläst bok? Är det elever som är läsovana, 

skoltrötta, omotiverade eller annat? Beskriv varför/varför inte.    
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• Vilka förtjänster anser du att en lättläst bok har för: 

- Eleven? 

- Undervisningen? 

• Vilka oförtjänster anser du att en lättläst bok har för: 

- Eleven? 

- Undervisningen?  

• Upplever du att elevgruppens inställning till läsning påverkar ditt val av litteratur? På 

vilket sätt?   

Elevperspektiv 

• Vad förväntas av eleven i framtida lässituationer i svenskundervisningen efter avslutad 

lättläst bok? Är målet att eleven ska kunna läsa andra typer av skönlitteratur som inte 

är lättläst?  

• Vem väljer skönlitteraturen i klassrummet och vilka krav ställer eleverna oftast på det 

som ska läsas?  

• Skulle du säga att eleverna är mer engagerade i en lättläst bok? Om ja, hur tar det sig i 

uttryck?  

 

 


