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Det framgår i undersökningen Progress in International Reading Literacy Study att svenska 

elevers läsförmåga har försämrats och en anledning till detta är elevers minskade intresse för 

läsning (Skolverket, 2012). Syftet med studien är att undersöka hur lärare motiverar elever att 

läsa skönlitteratur och vad elever anser motiverar dem att läsa skönlitteratur. Studiens 

teoretiska utgångspunkt utgörs av begreppen inre och yttre motivation och det empiriska 

materialet har samlats in med en kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Sammanlagt intervjuades tre lärare individuellt och tre fokusgrupper med fyra 

elever i varje grupp.  

 

Resultatet visar att lärare arbetar på varierande sätt för att främja elevers motivation att läsa 

skönlitteratur. Lärarna undervisar i lässtrategier, tillämpar olika former av läsning i 

undervisningen så som högläsning och tyst läsning samt har aktiviteter i samband med läsning 

som till exempel boksamtal, läslogg och arbete med estetiska uttrycksformer. Det 

framkommer även att lärarna ger elever muntlig respons och belöning, hjälper elever att hitta 

lämplig litteratur och tillvaratar elevers intressen. Vidare lyfter lärare fram betydelsen av en 

dialog med elevens hem och en uppmuntrande läsmiljö för att främja elevers motivation. 

Elever lyfter fram betydelsefulla aspekter som exempelvis högläsning, tyst läsning, tid för 

läsning, bokval, böckers innehåll och läsmiljön. I analysen visar resultatet att elever motiveras 

både av inre och yttre aspekter samt att lärare arbetar för att både främja elevers inre och yttre 

motivation. En slutsats som dras är att alla elever motiveras av olika aspekter och således är 

en lärares arbete komplext. Denna studie riktar sig främst mot lärare i grundskolans tidigare år 

men även lärare i grundskolans senare årskurser. 
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It is apparent from the recent study in Progress in International Reading Literacy Study that 

Swedish pupils' reading capacity has deteriorated. Furthermore, one reason for this is due to 

the pupils´ reduced interest in reading (Skolverket, 2012). The purpose of the study is to 

investigate how teachers motivate students to read fiction and what students consider 

motivates them to read fiction. The theoretical basis of the study consists of the words internal 

and external motivation and empirical material has been collected with a qualitative research 

method in the form of semi structured interviews. A total of three teachers were interviewed 

individually and three focus groups with four pupils in each group.  

 

The result shows that teachers work in varying ways to promote pupils' motivation to read 

fiction. Teachers teach reading strategies, apply different types of reading in teaching such as 

reading aloud and individual reading, reading activities for example book conversations, 

reading logs and work with aesthetic expressions. It is also apparent that the teachers provide 

pupils with oral response and reward, help them to find suitable literature and take pupils' 

interests into account. Furthermore, teachers highlight the importance of dialogue with the 

pupil's home as well as an encouraging reading environment. Pupils emphasize important 

aspects such as loud reading, individual reading, time, book selection, book content and 

reading environment. In the analysis, the results show that pupils are motivated both by 

internal and external aspects and teachers work both with the intention of promoting pupils' 

inner and outer motivation. A conclusion drawn is that all pupils are motivated by different 

aspects and thus the work of a teacher is complex. This study is primarily aimed at teachers in 

elementary school´s earlier years but also teachers in elementary school's later years. 
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1. Inledning 

Den internationella studien Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS], 

som undersöker elevers läsförmåga i årskurs 4, visar att svenska elevers läsförmåga och 

positiva inställning till läsning har försämrats under det senaste decenniet, enligt en 

rapport från Skolverket (2012). I rapporten framgår att det minskade intresset för läsning 

är en anledning till det sjunkande resultatet i PIRLS. Elevers inställning till läsning har 

betydelse för läsutvecklingen. De elever som har en positiv inställning visar ett bättre 

läsprovsresultat medan de elever som har en negativ inställning visar ett sämre 

läsprovsresultat (Skolverket, 2012).  

Motivation i samspel med avkodning och förståelse har en avgörande betydelse för 

läsförmågan (Cambria & Guthrie, 2010). Om elever inte känner lust gentemot läsning 

blir läsningen inte värdefull (Lundberg & Herrlin, 2005). I den nuvarande läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr 11] framgår det i kursplanen för 

ämnet svenska att undervisningen ska syfta till att stimulera elevers intresse för läsning 

och att elever ska få möta samt få kunskaper om skönlitteratur (Skolverket, 2016b). I 

kommentarmaterialet till kursplanen för svenskämnet framgår det att undervisningen ska 

ge elever möjligheter att upptäcka glädjen och utveckla intresse och lust för läsning med 

hjälp av litteratur (Skolverket, 2016a). 

Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är en lärares insats för att stimulera elever intresse 

och lust till att läsa mycket betydelsefull. Under min verksamhetsförlagda utbildning 

[VFU] har jag uppmärksammat att många elever har en negativ inställning till läsning av 

skönlitteratur. I de kurser inriktade mot svenskämnet som jag läst under min 

grundlärarutbildning har skönlitteratur lyfts fram som betydelsefull för elevers lärande. I 

mitt framtida arbete som lärare i grundskolans tidigare år, F-3, anser jag att det är otroligt 

viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för att främja elevers motivation att läsa 

skönlitteratur. Av denna anledning vill jag fördjupa min förståelse för hur lärare 

beskriver sin litteraturundervisning för att motivera elever att läsa skönlitteratur och vad 

elever anser motiverar dem att läsa skönlitteratur.  

Tidigare studier som har undersökt motivation till läsning har utgått från enbart ett elev- 

eller lärarperspektiv. Denna studie fokuserar på både ett lärar- och elevperspektiv och är 

enbart inriktad mot skönlitterära texter med avsikt att få en samlad bild av hur lärare kan 

motivera elever att läsa skönlitteratur. Studien har en kvalitativ ansats och det empiriska 

materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med både lärare och elever. 

Kriterier för medverkande lärare var att de skulle vara verksamma och behöriga att 

undervisa i årskurs 1-3. Medverkande elever gick under studiens gång i årskurs 3. Dessa 

avgränsningar genomfördes på grund av att min grundlärarutbildning är inriktad mot 

förskoleklass och årskurs 1-3.   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare motiverar elever att läsa skönlitteratur och 

vad elever anser motiverar dem att läsa skönlitteratur. Detta syfte avser jag att uppfylla 

genom att besvara följande frågeställningar: 

 Hur beskriver lärare i årkurs 1-3 att de arbetar för att främja elevers motivation att 

läsa skönlitteratur? 

 Vilka aspekter beskriver elever i årskurs 1-3 som betydelsefulla för deras 

motivation att läsa skönlitteratur? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel förklaras inledningsvis vad läsning är (kap. 3.1) och vilken definition som 

avses i denna studie. Därefter redogörs för läsförståelse och lässtrategier (kap. 3.2) och 

sedan lyfts läsförmågans betydelse (kap. 3.3) och läsning av skönlitteratur (kap. 3.4) 

fram. Vidare redogörs för hur elevers läsintresse kan främjas (kap. 3.5) och slutligen 

presenteras hur läsning och skönlitteratur beskrivs i Lgr 11 och i kommentarmaterialet 

till kursplanen i svenskämnet (kap. 3.6).  

3.1 Vad är läsning? 

Wengelin och Nilholm (2013) framhåller att begreppet läsning kan definieras på två olika 

sätt. Den första definitionen är att läsning anses handla om textförståelse. Det innebär att 

läsning handlar om förståelse som innefattar all typ av tänkande, exempelvis att lösa 

problem, fantisera och resonera. Den andra definitionen av läsning är ordavkodning. 

Detta innebär att identifiera och känna igen det skrivna ordet (Wengelin & Nilholm, 

2013). När en läsare utvecklar sin förmåga att avkoda ord börjar läsaren att minnas 

skrivna ord som ordbilder (Lundberg & Herrlin, 2005). Sedan tar läsaren sammanhang 

och illustrationer till hjälp för att kunna identifiera ord. Successivt uppmärksammas 

enskilda bokstäver, relationen mellan bokstäver och förståelse av den alfabetiska 

principen utvecklas. Slutligen blir avkodningen automatiserad, vilket innebär att ord kan 

identifieras direkt utan stöd av sammanhang och ansträngning (Lundberg & Herrlin, 

2005).  

Läsning anses idag vara en aktivitet som både består av ordavkodning och förståelse 

(Wengelin & Nilholm, 2013). I likhet med Wengelin och Nilholm (2013) för även 

Fredriksson och Taube (2012) fram att begreppet läsning kan beskrivas med formeln 

avkodning × språkförståelse = läsning. Fredriksson och Taube (2012) samt Lundberg och 

Herrlin (2005) menar att dessa två faktorer tillsammans bildar en helhet och båda är 

viktiga i utvecklingen av en god läsförmåga. Nyström (2002) samt Cambria och Guthrie 

(2010) framhåller en formel för läsning där faktorerna avkodning × förståelse × 

motivation ingår. Nyström (2002) menar att motivation spelar en avgörande roll vid 

läsutveckling och bör därmed ingå i formeln. Förståelsen tillsammans med motivation är 

nyckelfaktorer i ett framgångsrikt lärande (Gärdenfors, 2010). Därmed kännetecknas 

läsare med en god läsförmåga av att de har både färdighet och motivation (Cambria & 

Guthrie, 2010). I denna studie används begreppet läsning som innefattar både avkodning, 

förståelse och motivation. 

3.2 Läsförståelse och lässtrategier 

Läsförståelse innebär att läsaren har en förståelse för att skriften förmedlar ett budskap 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Enligt Westlund (2009) har en läsare en god läsförståelse 

om läsaren kan läsa en text som avkoppling, med en kritisk blick och inhämta 

information ur den. En läsare med en god läsförståelse kan därmed skapa inre mentala 

bilder, vilket innebär att scenarion av texten målas upp i huvudet. Läsaren kan dessutom 
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läsa mellan raderna, vilket även kallas att göra inferenser och kan därmed förstå den 

underliggande meningen i texten. Den underliggande meningen i texten står inte explicit 

uttalat i texten utan tolkas av läsaren. En god läsförståelse kännetecknas även att man kan 

läsa bortom raderna, vilket innebär att läsaren kritiskt kan värdera sin tolkning och 

relatera den till sin kunskap om världen. Läsaren kan dessutom läsa på raderna, det vill 

säga att bokstavligt kunna läsa vad som står i texten (Westlund, 2009).  

En förutsättning för att utveckla en god läsförståelse är att tillämpa lässtrategier under 

läsakten. Lässtrategier är ett mentalt verktyg för att förstå en text (Westlund, 2009). I 

enighet med Westlund (2009) framhåller Lundberg och Herrlin (2005) att en god läsare 

är strategisk och kan därmed välja ett lämpligt sätt att läsa. Westlund (2009) framhäver 

modellerna Reciprocal Teaching och Transaktionell strategiundervisning där fyra 

lässtrategier står i fokus: att förutspå handlingen eller ställa hypoteser, ställa egna frågor 

om texten, klargöra otydligheter och sammanfatta texten. Enligt Reichenberg (2008) kan 

även modellen Questioning the Author användas som utgångspunkt för att samtala om en 

text. Denna modell innebär att läsaren ska ifrågasätta författaren och vara kritisk till en 

texts innehåll (Reichenberg, 2008). Utifrån dessa tre modeller har projektet En läsande 

klass tagits fram av Martin Widmark (Wendéus, 2017). Projektets ändamål är att sprida 

kunskap om läsförståelse och läsförståelsestrategier till Sveriges lärare och därmed bidra 

till att elever i grundskolan utvecklar en god läsförståelse (Wendéus, 2017). Enligt 

Widmark (2014) bygger En läsande klass på fem läsförståelsestrategier och dessa är 

personifierade med figurer som kallas för läsfixare. Den första läsfixaren, spågumman, 

förutspår och ställer hypoteser. Den andra läsfixaren, detektiven, reder ut oklarheter, nya 

ord och uttryck medan den tredje läsfixaren, reportern, ställer frågor på raderna, mellan 

raderna och bortom raderna. Den fjärde läsfixaren, cowboyen, sammanfattar det 

viktigaste i en text samt den femte läsfixaren, konstnären, skapar inre bilder av det lästa 

(Widmark, 2014).  

3.3 Läsförmågans betydelse 

Skolans viktigaste uppgift är att lära elever läsa och förstå texter (Lundberg & Herrlin, 

2005; Westlund, 2009). Läsning är en vardagsaktivitet och dagligen omges vi av skrift i 

form av böcker, tidningar, webbsidor och meddelanden (Fredriksson & Taube, 2012). 

Dagens skriftspråkliga samhälle ställer därmed krav på en god läsförmåga (Fredriksson 

& Taube, 2012; Lundberg & Herrlin, 2005; Löthagen & Staaf, 2009). Enligt Fredriksson 

och Taube (2012) är läsning en grundläggande färdighet och en bristande läsförmåga 

påverkar en individs inhämtande av information. Detta påverkar en elevs möjlighet att 

lära sig nya saker som kan vara avgörande för en elevs fortsatta skolgång och 

förutsättning för ett livslångt lärande (Fredriksson & Taube, 2012). En god läsförmåga är 

även av stor betydelse för en individs deltagande i samhället och i arbetsliv (Lundberg & 

Herrlin, 2005). En individ med lässvårigheter ställs dagligen inför problem (Fredriksson 

& Taube, 2012) och utan en god språklig förmåga blir en person som vuxen språkligt 

handikappad (Nordström, 1995).  
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3.4 Läsning av skönlitteratur  

Enligt Nationalencyklopedin används begreppet skönlitteratur som en vanlig benämning 

på poesi, dramatik och fiktionsprosa (Skönlitteratur, u.å.). Skönlitteratur kan dessutom 

benämnas som fiction (Westlund, 2009) och fiction definieras i Nationalencyklopedin 

som en litteraturform som grundas på fantasi (Fiction, u.å.). Skönlitteratur används även 

för att benämna narrativa texter (Westlund, 2009). Narrativ betyder berättande och är 

texter som beskriver händelser i ett påhittat eller verkligt förlopp (Narrativ, u.å.). En 

motsats till skönlitteratur är facklitteratur och därmed är inte skönlitteratur avsedd för att 

ge en fakta- och verklighetsuppfattning (Skönlitteratur, u.å.). I denna studie har begreppet 

skönlitteratur begränsats till att omfatta fiction, fiktionsprosa och berättande texter.  

Enligt Löthagen och Staaf (2009) bör skönlitteratur ha en given plats i varje klassrum. 

Med hjälp av skönlitteratur i undervisningen ges elever möjlighet att utveckla kunskaper 

inom alla skolämnen. Elever kan få uppleva olika tidsepoker, ta del av andra kulturer, 

religioner och miljöer och få inblick i historiska personers liv (Löthagen & Staaf, 2009). 

Genom skönlitteratur får elever möta människor som lever i andra livsvillkor och därmed 

främjas elevers förmåga att känna empati (Löthagen & Staaf, 2009; Nordström, 1995). 

Läsning av skönlitterära böcker öppnar även upp för nya världar och gör att elever får 

uppleva spännande berättelser fyllda av fantasi, vilket gynnar elevers utveckling av 

inlevelseförmågan (Langer, 2005; Lundberg & Herrlin, 2005; Löthagen & Staaf, 2009; 

Nordström, 1995). Nordström (1995) lyfter fram skönlitteratur som beskriver händelser 

och behandlar ämnen som exempelvis kärlek, ensamhet och utanförskap då det skapar 

igenkänning för elever. När elever kan känna igen sig och relatera till karaktärers 

situation kan tidigare upplevelser eller bekymmer bearbetas. Genom skönlitteratur kan 

elever få möta och ta del av erfarenheter som de ännu inte har gjort i livet (Nordström, 

1995). I samband med läsning av skönlitterära böcker lyfter Chambers (1994) i likhet 

med Jönsson (2007) fram betydelsen av att diskutera böckers innehåll. Detta kan ske med 

hjälp av de litteraturpedagogiska verktygen boksamtal och läslogg i undervisningen, 

vilket gör att elever kan få dela med sig av tankar om böckers innehåll och på så sätt nå 

en djupare förståelse (Jönsson, 2007).  

Läsning av skönlitteratur främjar inte enbart elevers läsförmåga utan även skrivförmåga 

(Löthagen & Staaf, 2009; Nordström, 1995). Enligt Nordström (1995) lär sig elever 

genom att läsa skönlitteratur på ett omedvetet sätt grammatik, nya ord, stavning och 

meningsuppbyggnad. Elever blir dessutom förtrogna med texters uppbyggnad och 

tillägnar sig färdigheter i att på egen hand skapa texter med olika berättartekniker. 

Läsning av skönlitteratur främjar kvalitén på elevers egna skapade texter och ger elever 

språkliga förebilder (Nordström, 1995).  
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3.5 Hur främjas elevers läsintresse?  

En elevs intresse och lust för läsning är avgörande för läsutvecklingen (Lundberg & 

Herrlin, 2005). Läsintresse och läsutveckling samspelar och är ömsesidigt beroende av 

varandra (Lundberg & Herrlin, 2005; Löthagen & Staaf, 2009). Läsutveckling kan 

jämföras med en blomma som växer och vecklar ut sina kronblad. När läsintresset 

stimuleras ges det näring åt blomman, vilket bidrar till att kronbladen alltmer vecklas ut 

och därmed främjas läsutvecklingen. Läsintresset är således viktigt för att främja elevers 

kunskapsutveckling (Löthagen & Staaf, 2009). När en elevs läsförmåga utvecklas ökar 

motivationen och när motivationen ökar utvecklas läsförmågan (Cambria & Guthrie, 

2010; Protacio, 2012). Enligt Cambria och Guthrie (2010) är en elevs läsmotivation nära 

förknippat med en elevs intresse, självförtroende och engagemang. Genom att en elev 

engagerar sig för läsning växer elevens tro på sin förmåga att kunna läsa och därmed 

främjas självförtroendet. Om engagemang och självförtroende finns kommer läsintresset 

successivt att växa. Om läsintresset finns kommer elevers självförtroende successivt att 

växa och således kommer engagemanget för läsningen att utvecklas (Cambria & Guthrie, 

2010). 

Läraren är en viktig aktör för elevers motivation att läsa då läraren kan hjälpa elever att 

bygga upp sitt självförtroende och därmed främja att elever utvecklar en identitet som 

läsare (Unrau, Ragusa & Bowers, 2015; Gambria & Guthrie, 2010). Läraren är en person 

som dessutom kan förse elever med böcker av lagom svårighetsgrad (Cambria & Guthrie, 

2010; Protacio, 2012). Om elever möter böcker med ett svårbegripligt innehåll kan 

elevers självförtroende minska och således deras motivation till att läsa. Elevers intresse 

för att läsa kan även stimuleras genom att läraren tar hänsyn till elevers intressen vid 

bokval (Cambria och Guthrie, 2010; Cole, 2002). Putman och Walker (2010) i likhet med 

Cambria och Guthrie (2010) lyfter fram att det är viktigt att elever har ett intresse och 

förförståelse av böckers innehåll och kan relatera det till sina egna erfarenheter.  

En god relation mellan lärare och elever är betydelsefull för att lärare ska kunna skapa en 

undervisning som tillgodoser alla elever och därmed också deras läsmotivation (Cole, 

2002; Unrau et al., 2015). Enligt Cole (2002) behöver lärare skapa en variation i 

undervisningen för att elever ska utveckla ett läsintresse. Elever behöver få uppleva olika 

typer av läsning, såsom tyst läsning, läsning i par, högläsning och lärarledd läsning i 

grupp. Möjligheter att bearbeta och samtala om texters innehåll bör ges i undervisningen 

(Cole, 2002). Elevers läsintresse kan också stimuleras genom att lärare framhäver sin 

egen passion för läsning (Cambria & Guthrie, 2010). Ytterligare kan elevers läsintresse 

stimuleras om de får belöning och positiv respons (Cambria & Guthrie, 2010; Unrau et 

al., 2015). Enligt Protacio (2012) är en elevs familjemedlemmar och vänner viktiga för 

elevers motivation till läsning.  

Enligt Chambers (1994) bör skolor ha specifika läsplatser och ge tid till läsning för att 

framhäva läsningens betydelse samt under läsningen bör elever inte störas. Om den 

fysiska miljön runt omrking eleven uppmuntrar till läsning kan en elevs intresse för 

läsning stimuleras. Detta kan göras genom att erbjuda speciella platser för läsning, till 
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exempel en läshörna, skylta med böcker och ge tillgång till böcker. Skolor bör ha tillgång 

till många böcker för att främja elever läsintresse (Chambers, 1994; Cole, 2002). 

Bokutbudet bör innefatta olika ämnen, genrer och svårighetsgrader och bör möta varje 

elevs intresse (Cole, 2002).  

3.6 Hur läsning och skönlitteratur beskrivs i styrdokument 

Enligt Lgr 11 framgår det under skolans värdegrund och uppdrag att undervisningen ska 

anpassas till alla elevers förutsättningar och behov (Skolverket, 2016b). Undervisningen 

ska ta sin utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

Vidare framgår det att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade och i 

undervisningen ska elever ges möjligheter till att läsa för att utveckla tilltro till sin 

språkliga förmåga. I kursplanen för ämnet svenska framgår det att språket är ett redskap 

för att tänka, kommunicera och lära och det är genom språket som människor utvecklar 

sin identitet, uttrycker känslor och tankar samt förstår hur andra tänker och känner 

(Skolverket, 2016b). Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket, 

2016a) påverkar språkförmågan en individs möjligheter att leva och verka i ett samhälle 

och i dagens samhälle ställs det stora krav på förståelse och flexibilitet. Att kunna läsa är 

en självklar del av språkförmågan (Skolverket, 2016a) och i kursplanen för svenska 

under syftesformuleringen framgår det att undervisningen ska stimulera elevers intresse 

för att läsa (Skolverket, 2016b). Vidare framgår det att undervisningen i svenskämnet 

syftar till att elever ska få möta och utveckla kunskaper om skönlitteratur från olika tider 

och skilda delar av världen (Skolverket, 2016b). Enligt kommentarmaterialet talar inte 

kursplanen för svenskämnet om exakt vilka texter som ska behandlas i undervisningen 

men urvalet ska göras i linje med kursplanens formuleringar om att kunna förstå och 

verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts 

(Skolverket, 2016a). Det framgår dessutom att elever, med hjälp av litteratur, kan 

förflytta sig i tid och rum och kan få ta del av andras berättelser. Litteraturen kan även bli 

ett stöd i frågor som rör elevens liv och omvärld. Genom att diskussioner förs utifrån 

litteratur kan elever genom undervisning utveckla sitt språk, sin identitet och sin 

förståelse för omvärlden. Litteraturen kan ytterligare bidra till att elever upptäcker 

glädjen i att läsa och på så sätt kan elever utveckla intresse för litteratur (Skolverket, 

2016a).  

4. Teoretisk utgångspunkt 

Begreppet motivation härstammar från det latinska ordet movere och betyder ”to move” 

eller ”att röra sig”. Motivation är en process och involverar mål (Pintrich och Schunk, 

2002). I likhet med Pintrich och Schunk (2002) för Imsen (2006) fram att motivation 

kräver en aktivitet som antingen kan vara mental eller fysisk. I studiens fall kan en 

mental aktivitet vara att tänka kring en skönlitterär boks innehåll medan en fysisk 

aktivitet kan vara att hämta en skönlitterär bok ur en bokhylla. En individs aktiviteter 

föregås av känslor och förväntningar (Imsen, 2006). Enligt Jenner (2004) finns det en 

växelverkan mellan en individs drivkraft och mål. Imsen (2006) för fram att aktiviteten 
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kan vara drivkraften mot målet medan Pintrich och Schunk (2002) menar att en individs 

mål även kan förse aktiviteten med drivkraft. Om detta resonemang överförs till denna 

studie kan en elevs drivkraft exempelvis vara hens nyfikenhet om en boks handling och 

därmed är nyfikenheten drivkraften till att vilja läsa boken. Om en elev däremot har som 

mål att skryta för sina kompisar att hen har läst ut en bok är målet drivkraften till att vilja 

läsa boken. Oavsett drivkraft är motivationsprocessen viktig för att individer ska agera 

och nå sitt mål (Pintrich & Schunk, 2002).  

I likhet med Pintrich och Schunk (2002) framhåller Gärdenfors (2010) och Imsen (2006) 

att motivation kan delas upp i inre och yttre motivation. En individs motivation är 

målinriktade handlingar som drivs av antingen ett yttre eller ett inre mål (Imsen, 2006; 

Jenner, 2004). Inre motivation drivs av en individs egenskaper (Imsen, 2006). Ryan och 

Deci (2000) i likhet med Pintrich och Schunk (2002) för fram att om en individ har inre 

motivation genomförs en aktivitet för ens egen skull och av nöje. En aktivitet som drivs 

av inre motivation kommer från individens eget intresse, ger tillfredsställelse och bidrar 

till nyfikenhet och koncentration (Gärdenfors, 2010). Vidare framhåller Ryan och Deci 

(2000) att inre motivation kan existera i relationen mellan en individ och en aktivitet. En 

individ som drivs av yttre motivation vill uppnå något bestämt (Imsen, 2006). Om en 

individ har yttre motivation genomförs en aktivitet för att individen drivs att yttre 

faktorer, så som belöning, föräldrars löften om belöning, lärares beröm eller undvikande 

av bestraffning (Gärdenfors, 2010; Pintrich & Schunk, 2002). Yttre motivation är inte 

kopplat till aktiviteten utan genomförs med avsikten att få något annat värdefullt 

(Gärdenfors, 2010). Kopplat till studien kan en inre motivationshöjande aspekt vara om 

en elev läser en skönlitterär bok för det det är roligt och därmed gör eleven det för sin 

egen skull. Om en elev däremot läser en skönlitterär bok för att få en guldstjärna drivs 

eleven av en yttre motivationshöjande aspekt. Enligt Pintrich och Schunk (2002) varierar 

det mellan individer om en individ drivs av inre eller yttre motivation. Flera individer kan 

genomföra samma aktivitet men ha olika drivkrafter (Pintrich & Schunk, 2002).  

Pintrich och Schunk (2002) lyfter fram flera olika motivationsteorier. I denna studie förs 

har en avgränsning genomförts och därför förs inte alla motivationsteorier fram. I denna 

studie är begreppen inre och yttre motivation bärande i studiens teoretiska utgångspunkt 

och det empiriska materialet har därför analyserats utifrån dessa. Analysen utifrån den 

teoretiska utgångspunkten beskrivs i metodkapitlet (5. 4).  

5. Metod 

Inledningsvis beskrivs studiens metodologiska ansats (kap 5.1) och sedan redogörs för 

datainsamlingsmetoden (kap. 5.2). Därefter beskrivs studiens urval och genomförande 

(kap. 5.3), följt av hur det insamlade materialet har bearbetats och analyserats (kap. 5.4). 

Avslutningsvis redogörs för studiens etiska överväganden (kap. 5.5) samt studiens 

trovärdighet (kap. 5.6).  
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5.1 Metodologisk ansats 

En hermeneutisk ansats har varit utgångspunkten i denna studie och hermenutik handlar 

om tolkningslära (Patel & Davidson, 2011). Studien handlar om lärares och elevers 

beskrivningar för att motivera elever att läsa skönlitteratur och därmed går de 

intervjuades yttringar att tolka och förstås. Detta är i enlighet med det Patel och Davidson 

(2011) samt Westlund (2015) lyfter fram om hermeneutik. Enligt Westlund (2015) är 

dessutom hermeneutik lämplig att använda när de intervjuade ges stort utrymme att 

själva få välja vad de vill tala om, vilket överensstämmer med min studie då den bygger 

på semistrukturerade intervjuer. Jag har upplevt från VFU-perioder problematiken att 

motivera elever att läsa skönlitteratur och jag har därför en viss erfarenhet om detta. Min 

erfarenhet är svår att bortse från och därmed kommer studiens påverkas av min 

subjektiva roll. I hermeneutiken ses en forskares förförståelse och tankar som ett verktyg 

och är en tillgång i tolkningen, vilket gör att en hermeneutisk ansats lämpar sig för denna 

studie (Patel & Davidson, 2011).  

5. 2 Datainsamlingsmetod 

I den här studie har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använts. 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning som tolkningsinriktad och vikt läggs vid 

hur individer tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. Enligt Patel och Davidson 

(2011) är avsikten med kvalitativa intervjuer att upptäcka och identifiera egenskaper samt 

den intervjuades uppfattningar. Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att frågorna 

har en låg grad av strukturering, vilket innebär att intervjupersonen ges ett stort 

svarsutrymme (Patel & Davidson, 2011). Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har 

använts som metod eftersom denna studies syfte är att undersöka hur lärare motiverar 

elever att läsa skönlitteratur och vad elever anser motiverar dem att läsa skönlitteratur. 

För att besvara studiens syfte och för att få en fördjupad och bred empiri har en låg grad 

av strukturering på intervjuer tillämpats. I en strukturerad intervju hade möjliga svar 

kunnat förutsägas innan en intervju genomfördes och därmed hade det begränsat 

möjligheten att fånga upp viktiga uppfattningar som elever och lärare har (Patel & 

Davidson, 2011). 

Frågeområden som berördes under intervjuerna framgår i intervjuguiderna (bilaga 1, 2). 

Dessa intervjuguider överensstämmer med Trost (2010) rekommendationer att 

intervjuguider bör vara relativt korta och ta upp stora delområden. Frågeområdena i 

intervjuguiderna är av låg grad av standardisering och överensstämmer med formen av 

semistrukutrerade intervjuer (Patel & Davidson, 2011). I intervjuguiderna är 

frågeområdena skrivna i en viss ordning men under intervjuerna ställdes frågorna i den 

ordning som lämpade sig för tillfället, vilket är i enlighet med Trost (2010).  

5.3 Urval och genomförande  

Innan en förfrågan om medverkan i studien skickades ut till lärare och elever bestämdes 

avgränsningar för urval. Förfrågan om deltagande i studien skickades endast ut till elever 

som under studiens gång gick i årskurs 3. Denna avgränsning genomfördes på grund av 
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att min grundlärarutbildning är med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 och för 

att data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Mitt val tar stöd av Stewart och 

Shamdasani (2015) som för fram att äldre elever har enklare att uttrycka sig i tal i 

jämförelse med yngre elever. Förfrågan till lärare om att delta i studien avgränsades till 

att omfatta lärare som var verksamma och behöriga att undervisa i årskurs 1-3.  

I ett första skede av urvalsprocessen kontaktades ansvarig rektor på två olika skolenheter 

via mejl. I mejlen informerade jag om studiens syfte och metod och frågade rektorerna 

om de kunde vidarebefordra missivbrev (bilaga 3,4) till lärare. En rektor svarade och 

vidarebefordrade missivbrev (bilaga 4) till alla lärare på den berörda skolenheten och 

missivbrev till elever (bilaga 3) vidarebefordrade rektorn till två lärare som undervisar i 

årskurs 3. Dessa lärare förmedlade missivbrevet (bilaga 3) till sammanlagt 39 elever och 

deras vårdnadshavare. Därmed genomfördes ett första målinriktat urval. Ett målinriktat 

urval genomförs för att välja deltagare som är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 

2011). Ytterligare en anledning till att förfrågan om elevmedverkan endast skickades ut 

till specifikt två klasser var för att jag hade sedan tidigare en relation till dem. Detta stöds 

av Stewart och Shamdasani (2015) som lyfter fram vikten av att den som intervjuar barn 

är bekant med dem sedan innan. Därmed var även min förhoppning att studiens 

genomförbarhet skulle öka. Sammanlagt godkände 20 elever och deras vårdnadshavare 

medverkan i studien. Därefter genomfördes ytterligare ett målinriktat urval då endast tre 

fokusgruppsintervjuer med fyra elever i varje skulle genomföras. I den ena fokusgruppen 

gjorde elevernas klasslärare urvalet och i de två andra fokusgrupperna gjorde jag urvalet 

på grund av att jag kände de eleverna bättre i jämförelse med den första fokusgruppen. 

Min avsikt var att få fokusgrupper som var jämnt fördelade mellan killar och tjejer och 

elever som hade olika inställningar till läsning och skönlitteratur. Sammanlagt deltog sju 

tjejer och fem killar. Hur många missivbrev som skickades ut till lärare för förfrågan om 

deltagande har inte framkommit. Tre lärare svarade att de ville medverka i studien och 

dessa lärare arbetar på samma skola. Lärarna som valde att medverka hade jag sedan 

tidigare en relation till. Samtliga lärare som deltog har arbetat som lärare i minst 9 år. 

Deltagande elever och lärare läser respektive arbetar på samma skola.  

Deltagande lärare som medverkade i studien svarade vid olika tillfällen på missivbrevet 

(bilaga 4) som skickades ut. För att inte gå miste om de lärare som ville delta och för att 

kunna genomföra studien tilläts lärarna att bestämma tid och plats för intervjun. På grund 

utav detta genomfördes lärarintervjuerna enskilt. Elevintervjuerna genomfördes i 

fokusgrupper för att eleverna skulle känna trygghet (Stewart & Shamdasani, 2015). 

Intervjuerna med lärare genomfördes på respektive lärares arbetsplats efter 

undervisningstid och intervjuer med elever genomfördes på undervisningstid i 

fritidslokaler. Under intervjuerna med lärare satt intervjuaren och den intervjuade 

antingen mittemot eller bredvid varandra medan alla satt i en soffa under 

elevintervjuerna. Samtliga intervjuer ljudinspelades för att intervjupersonens svar 

dokumenteras exakt (Patel & Davidson, 2011) och ger intervjuaren frihet att koncentrera 

sig på ämnet (Kvale & Brinkmann, 2014). Elevintervjuerna tog mellan cirka 21 och 41 

minuter och lärarintervjuerna tog mellan cirka 24 och 30 minuter.  
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5.4 Databearbetning och analys  

Efter det att intervjuerna hade genomförts påbörjades transkriberingen, vilket innebär att 

det muntliga språket översätts till ett skrivet språk (Kvale & Brinkmann, 2014). I ett 

första steg transkriberades intervjuerna nästintill ordagrant, vilket är i enlighet med 

Bryman (2011) som framhåller att under en transkriberingsprocess är det viktigt att 

intervjupersonens ordalag och uttryckssätt bibehålls. Detta för att den skrivna texten ska 

ge en så exakt återgivning som möjligt av det talade. Vid tillfällen där det som sades inte 

hördes, antingen på grund av mummel, att flera talade samtidigt eller störande ljud av 

saker som de intervjuade plockade med, skrevs det fram som ”ohörbart” eller ”sorl” i 

transkriberingarna. Eleverna benämndes som E1, E2, E3 och så vidare samt lärarna 

benämndes som L1, L2 och L3. Intervjuare förkortades med I och när namn förekom 

under en intervju ersattes dessa med lärare eller kamrat beroende på vilken person det 

talades om. Under intervjuerna förekom det ibland ortsnamn som avslöjade var studien 

genomfördes och dessa har inte skrivits fram. I ett andra steg av transkriberingarna 

genomfördes ytterligare en del redigeringar. Icke-betydelsebärande ord som exempelvis 

”öh”, ”eh”, ”va” och ”liksom” togs bort, vilket enligt Bryman (2011) kan vara 

nödvändigt. Upprepningar, stamningar och omtagningar som förekom har redigerats till 

fullständiga meningar. Detta genomfördes då Bryman (2011) menar att en skriftlig 

återgivning av talat språk kan te sig som snudd på korkad för en läsare och av den 

orsaken behövs en viss redigering göras. Där det ansågs vara lämpligt sattes även punkt, 

kommatecken och stor bokstav ut för att skapa meningar som bidrog till en 

sammanhängande text. Talspråkliga uttryck som exempelvis ”dom” har inte redigerats. 

Antalet sammanlagda A4-sidor för transkriberade lärarintervjuer är 36 sidor och för 

elevintervjuer 50 sidor.  

Kodningen började med att transkriberingarna analyserades utifrån studiens syfte och 

dess tillhörande frågeställning beroende på elev- eller lärarintervju. Det som täcktes inom 

studiens syfte och tillhörande frågeställning markerades med gult. Varje transkribering 

lästes igenom flera gånger för att inte missa något som besvarade studiens syfte och 

respektive frågeställning. Transkriberingarna analyserades utifrån en hermeneutisk ansats 

och därmed har jag pendlat mellan delarna och helhet, vilket enligt Patel och Davidson 

(2011) görs för att få en god förståelse av empirin.  

Allt det gulmarkerade i varje transkribering analyserades därefter och olika nyckelord, 

exempelvis ”boksamtal”, ”lässtrategier”, ”bibliotek” och ”eget bokval”, identifierades 

och skrevs sedan över till ett annat dokument. Detta dokument markerades med L1, L2 

och L3 samt elevgrupp 1, elevgrupp 2 och elevgrupp 3 beroende på vilken transkribering 

som hade analyserats. När alla nyckelord i varje transkribering hade överförts till ett 

annat dokument jämfördes lärardokumenten med varandra och likaså jämfördes 

elevdokumenten. När nyckelorden i lärardokumenten jämfördes med varandra kunde 

följande fyra kategorier urskiljas: varierande arbetssätt och arbetsmetoder i 

undervisningen, hitta lämplig litteratur och tillvarata elevers intressen, dialog med 

elevens hem och uppmuntrande läsmiljö. Dessa besvarar studiens första frågeställning 
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och presenteras i resultatets första del där dessa kategorier utgör kapitel. När nyckelorden 

i elevdokumenten jämfördes med varandra kunde följande fem kategorier urskiljas: olika 

former av läsning och aktiviteter i samband med läsning, böckers innehåll, bokval och 

boktips, läsmiljön och belöning. Dessa besvarar studiens andra frågeställning och 

presenteras i resultatets andra del där dessa kategorier utgör kapitel. Alla nyckelord som 

har identifierats i analysen har kursiverats i resultatet (kap. 6). I några fall har ett 

nyckelord utgjort en egen kategori.  

De olika nyckelorden som identifierades i varje transkribering har dessutom analyserats 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. I analysen har begreppen inre och yttre 

motivation varit ett mentalt filter och nyckelorden har analyserats utifrån dessa. De 

drivkrafter och mål som förs fram i den teoretiska utgångspunkten (se kap. 4) har varit 

till min hjälp i analysen för att avgöra om de aspekter som lärarna och eleverna beskriver 

är inre eller yttre motivationshöjande aspekter. I intervjuerna uttryckte lärarna och 

eleverna ibland vad drivkraften eller målet med läsning av skönlitteratur var. På så sätt 

kunde jag koppla det till de drivkrafter och mål som ligger bakom inre och yttre 

motivation. Exempelvis om nyckelordet ”boksamtal” var en inre eller yttre 

motivationshöjande aspekt berodde på vad lärarna förde fram att målet med boksamtal 

var. Om målet med boksamtal var att främja elevernas förståelse och intresse tolkades 

detta som en inre motivationshöjande aspekt på grund av att Gärdenfors (2010) 

framhåller att en aktivitet som drivs av en individs intresse främjar den inre 

motivationen. Analysen av det empiriska materialet i relation till studiens teoretiska 

utgångspunkt grundar sig dock på min tolkning eftersom de intervjuade inte uttryckte 

orden inre eller yttre motivation. I analysen användes transkriberingarna i sin helhet för 

att inte förlora sammanhanget av det som de intervjuade förde fram. På liknande sätt som 

nyckelordet ”boksamtal” analyserades har varje nyckelord analyserats utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkt. Några olika indelningar beskrivs och problematiseras i 

resultatdiskussionen (kap. 7.2).  

5.5 Etiska överväganden 

Under studiens gång har de forskningsetiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2012) 

för fram varit i åtanke och tagits i beaktande under hela studiens gång. I missivbreven 

(bilaga 3,4) som skickades ut till lärare och elever informerades de om studiens syfte och 

metod, att medverkan var frivillig och att intervjuerna skulle ljudinspelas. Det framgick 

även vilka personer som hade tillgång till inspelat material, hur materialet skulle 

behandlas och att de medverkade skulle avidentifieras. Denna information skickades med 

i missivbreven för att ta hänsyn till den forskningsetiska principen om informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2012). Den information som fanns i missivbreven upprepades för 

deltagande lärare och elever strax innan intervjuerna genomfördes, vilket följer 

Vetenskapsrådets (2012) riktlinjer om att information bör ges både skriftligt och 

muntligt. I missivbreven fick de som förfrågades att delta dessutom skriva sitt samtycke 

eller icke-samtycke i enligthet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012). I 
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missivbrevet (bilaga 3) till elever riktades informationen till både elev och 

vårdnadshavare och samtycke krävdes både från elev och vårdnadshavare på grund av att 

deltagande elever var under 15 år. Vetenskapsrådet (2012) lyfter fram att särskild 

försiktighet bör tas när det gäller omyndiga personer, exempelvis barn under 15 år och 

därför bör samtycke inhämtas från vårdnadshavare och så långt som möjligt även från 

barn. Under studiens gång har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet genom att namn 

inte har skrivits fram i transkriberingarna utan ersatts med ett annat ord, exempelvis L1 

eller E1. Det insamlade materialet har inte varit tillgängligt för utomstående. De 

uppgifter som samlades in under studiens gång har dessutom enbart används för studiens 

ändamål och därmed har nyttjandekravet beaktats (Vetenskapsrådet, 2012).  

5.6 Trovärdighet  

Bryman (2011) i likhet med Patel och Davidson (2011) framhåller att begreppen validitet 

och reliabilitet är avsedda för kvantitativa undersökningar. I kvalitativa undersökningar 

bör inte dessa begrepp används på grund av att de förutsätter att det är möjligt att komma 

fram till en absolut sanning av den sociala verkligheten. Eftersom denna studie är 

kvalitativ diskuteras istället studiens trovärdighet, vilket är ett lämpligare kriterium för 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Denna studies trovärdighet stärks genom att 

hela forskningsprocessen beskrivs i detta kapitel. Jag beskriver noggrant studiens val av 

datainsamlingsmetod, urvalet av deltagande lärare och elever, studiens genomförande 

och hur det insamlade materialet har analyserats och kodats. Studiens trovärdighet stärks 

ytterligare av att intervjuerna ljudinspelades, vilket bidrog till att det insamlade materialet 

kunde avlyssnas flera gånger för att jag skulle försäkra mig om att det som hade 

uppfattats var korrekt (Patel & Davidson, 2011). Dessutom transkriberades intervjuerna 

nästintill ordagrant och citat skrivs fram i resultatet. Jag beskriver också analysen som en 

tolkande process, vilket har påverkats av min subjektiva forskarroll. Genom att allt detta 

synliggörs kan läsaren bilda sin egen uppfattning och därmed blir studien transparent 

(Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Syftet och forskningsfrågorna har även varit 

utgångspunkten under hela studien och således undersöktes det som studien avsåg att 

undersöka. I detta avseende blir även validitetsbegreppet användbart.  

6. Resultat 

Inledningsvis presenteras resultatet av tre lärarintervjuer (kap. 6.1) för att besvara 

studiens första frågeställning. Därefter presenteras resultatet av tre fokusgruppsintervjuer 

med elever (kap 6.2) för att besvara studiens andra frågeställning och slutligen 

presenteras en sammanfattning utifrån studiens båda frågeställningar (kap. 6.3). 

6.1 Lärares arbete för att främja elevers motivation att läsa skönlitteratur 

I följande avsnitt besvaras studiens första frågeställning: hur beskriver lärare i årskurs 1-3 

att de arbetar för att främja elevers motivation att läsa skönlitteratur? Inledningsvis 

redogörs för den första kategorin: varierande arbetssätt och arbetsmetoder i 

undervisningen (kap. 6.1.1). Därefter presenteras den andra kategorin: hitta lämplig 
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litteratur och tillvarata elevers intressen (kap. 6.1.2). Sedan redogörs för den tredje 

kategorin: dialog med elevens hem (kap. 6.1.3) och slutligen den fjärde kategorin: 

uppmuntrande läsmiljö (kap. 6.1.4). 

6.1.1 Varierande arbetssätt och arbetsmetoder i undervisningen  

L1 och L3 berättar att de undervisar i lässtrategier för att främja elevers motivation till 

att läsa skönlitteratur. Lässtrategier hjälper elever att komma in i texterna och böckernas 

värld. L1 och L3 arbetar med lässtrategierna från ”En läsande klass” i samband med 

högläsning. L1 benämner dem vid namnen spågumman, cowboyen, reportern, konstnären 

och detektiven. L1 berättar: 

Sen vi har ju det som är med En läsande klass och det handlar ju mycket om 

läsförståelse. Alltså du kan knäcka koden och lära dig läsa men du ska komma in i 

handlingen också. Det tror jag mycket handlar om för att eleverna ska få ytterligare 

lust att läsa, vad faktiskt böckerna kan erbjuda i form av vilka bilder du själv 

skapar och den världen du kommer in i när du läser. (L1) 

L1 menar att lässtrategier är betydelsefulla för de främjar förståelsen och därmed 

motivationen till att läsa skönlitteratur. L3 beskriver att lässtrategier erbjuder eleverna 

andra sätt att gå in i texterna. Det möjliggör för eleverna att ge dem förförståelse och hur 

de ska leta efter svar i texter. Enligt L3 är lässtrategier ett sätt för eleverna att lära sig från 

olika håll, vilket hen menar motiverar elever till läsning av skönlitteratur. Även L1 

framhäver betydelsen av att låta elever få komma in i texter från olika håll. Vidare 

berättar L1 att med hjälp av lässtrategierna från ”En läsande klass” har eleverna kommit 

in i ett sätt att tänka för att deras förståelse av texter ska underlättas. Eleverna vet hur de 

ska gå till väga när de möter på ett svårt ord eller hur de ska bilda sig en förförståelse. 

Enligt L1 är lässtrategier ett sätt för eleverna att få förståelse för de texter som de läser 

enskilt.  

Samtliga lärare berättar att de använder högläsning i undervisningen för att elever ska bli 

sugna på att läsa. L1 och L2 säger att de uppfattar att eleverna tycker om när de läser 

högt. L2 beskriver att i samband med högläsning försöker hen visa sin uppskattning för 

högläsning och att det är betydelsefullt för elevers motivation att läsa skönlitteratur. L1 

och L3 framhäver att högläsningen är viktig för att eleverna ska komma in i texterna och 

i böckernas värld. L1 berättar att högläsningen framförallt är viktig för de elever som har 

svårigheter med att avkoda. ”Det är därför det är så bra att jag har högläsningen för då 

kommer det ändå. För barnet kan ha tankar och funderingar och kan komma in i bokens 

värld genom att få det läst för sig”. L1 framhåller återigen förståelsen som betydelsefull 

för elevers motivation att läsa skönlitteratur.  

I samband med högläsning beskriver samtliga lärare att samtal och diskussioner kring 

högläsningsbokens innehåll sker. L2 berättar att vid högläsning bearbetas böckers 

innehåll på ett aktivt sätt genom att frågor ställs om texten. Detta sker både muntligt och 

skriftligt och genom att eleverna stundtals får skriva i en läslogg. Frågorna som ställs 

handlar om vad eleverna tror kommer att hända i boken, varför det som hände skedde 
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och vad personer tänker. L2 talar även om att frågor som ställs utifrån högläsningsboken 

handlar oftast om saker som hen misstänker att flera elever inte förstod. L2 berättar: 

Man kan på något sätt ställa en fråga eller förtydliga det men det är väl egentligen 

oftast, men ibland kan det vara också att man ställer frågor som inte är något de 

inte förstått. ´Ah, men vad kan någon ha menat med detta´ till exempel om det är 

något tvetydigt uttalande från någon person i någon bok. (L2) 

L2 beskriver att dessa frågor oftast sker spontant. L1 och L3 berättar att de diskuterar 

böckers innehåll, både böcker för högläsning och för tyst läsning. L3 menar att det 

inspirerar elever till att läsa då hen uppfattar att elever tycker det är trevligt att sitta och 

diskutera en bok. L1 framhåller att hen använder sig av boksamtal och att det är 

betydelsefullt för elevers motivation att läsa. ”[…] bara låta barnen sitta i sin ensamhet 

och läsa dom här böckerna och tro att det räcker så utan faktiskt att man pratar om det i 

grupp och att dom får höra varandras tankar och vad en bok kan ge en”. L1 menar att det 

är ytterligare ett sätt för elever att komma in i böckerna. I boksamtalet använder de 

lässtrategierna från ”En läsande klass” då de är ett verktyg för att främja förståelsen. 

Vidare framhåller L1 att genom att ha boksamtal i undervisningen där en diskussion om 

en boks innehåll sker blir det en form av respons till eleverna. Fortsättningsvis menar L1 

att boksamtal är viktigt då hen blir som en läsande förebild för eleverna genom att hen 

bidrar med sina erfarenheter och vad böcker ger hen.  

Samtliga lärare berättar att tyst läsning, även kallad enskild läsning, används i 

undervisningen för att främja elevers motivation till att läsa. L3 har använt sig av att läsa 

”en kvart om dagen”. När elever får läsa varje dag ger det en chans för elever att komma 

in i boken och då tycker eleverna det är roligt och därmed ger det motivation. L1 och L2 

berättar att tyst läsning finns med på schemat och L1 beskriver att läsning sker varje dag. 

Vidare menar L2 att tyst läsning är motiverande för vissa elever. ”Det är många som 

uppskattar det men tyvärr är det många elever som också inte läser på dom stunderna så 

det blir på något sätt en kamp att få dom eleverna att motivera sig”. L2 framhåller att det 

är svårt att motivera elever att läsa skönlitteratur när det är tyst läsning. L2 berättar att 

hen försöker uppmuntra elever till att läsa genom att förklara för dem. 

Allt vi gör i skolan är en träning och om att läsa är nåt som man måste träna på hela 

livet och det här är deras chans till träning. Jag försöker få dom att förstå att dom 

slösar bort sin träningstid när dom inte gör det dom ska. (L2) 

L2 berättar att detta är inte enbart för att uppmuntra till läsning utan i alla ämnen. På 

liknande sätt som L2 lyfter L1 och L3 fram att det är svårt att motivera elever som inte 

vill läsa. ”Den nöten är inte helt lätt att knäcka […]. Jag har ingen ´aha men då gör jag 

såhär och då läser barnet´. Jag kan inte ge någon sådan lösning.”. L1 framhäver 

problematiken med att motivera elever till att läsa skönlitteratur och menar därför att 

avkodning och förståelse behövs arbetas med. L2 berättar att vid tyst läsning använder 

eleverna ibland sin läslogg där eleverna kort får skriva vad de har läst om och vilka sidor. 

L2 berättar att eleverna får ibland läsa upp sin läslogg. Den används dessutom till att visa 

eleverna hur länge de har läst en bok eller hur ofta de byter bok vid tyst läsning. ”[…] det 

är lättare att upptäcka när man har en läslogg att ´oj, nu har du bytt bok här igen och igen 
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och ingen bok blir färdigläst´ […]”. L2 menar att det kan motivera elever till att vilja läsa 

ut en bok.  

När elever inte vill läsa enskilt beskriver L3 att hen använder sig av andra typer av 

läsning och nämner gruppläsning som metod. Hen menar att det blir en annan form och 

annan delning av det som ska läsas. L3 menar att det blir motiverande för eleverna 

eftersom de inte tänker på att de läser tillsammans. När L3 använder gruppläsning som 

metod i undervisningen är det tre till fyra elever i varje grupp som sitter utspridda och 

läser. Hen berättar dessutom att för att motivera de elever som inte vill läsa enskilt kan 

lärare och elev hjälpas åt att läsa. Det innebär att läraren och eleven läser en mening åt 

gången. L2 beskriver i likhet med L3 att hen använder sig som metod att läraren läser i 

början av en bok för att få eleverna intresserade av en bok. Vidare beskriver L3 att hen 

arbetar även med aktivitetsläsning, vilket innebär att läraren och en elev arbetar mer med 

läsförståelse än avkodning. Både L1 och L3 menar att orsaken till att elever inte vill läsa 

enskilt är oftast att de är svaga läsare. När eleven är en svag läsare hämmas motivationen 

till att vilja läsa enskilt. Vid tillfällen när L3 läser enskilt med en elev kan hen ge respons 

genom att säga ”du läser ju, wow!”. Detta säger L3 när det går bra för eleven som läser. 

I samband med läsning av skönlitteratur berättar L1 att elever har fått rita till ett kapitel i 

bok som har varit målande. L1 menar att det har hjälpt vissa elevers motivation när de 

har fått uttrycka sig på annat skapande vis. L3 berättar att hen låter elever spela rollspel. 

Enligt L3 främjar det elevers motivation till att läsa skönlitteratur då det lästa sätter sig 

bättre och det hjälper eleverna att gå in i texterna och förstå dem bättre. L3 talar även om 

att låta eleverna få spela spel och titta på film för att de ska få upplevelser av det lästa. L3 

talar om att det blir mer förstärkning och bidrar till elevers förståelse. L3 lyfter dessutom 

fram att hen skulle vilja göra mer aktiviteter i samband med läsning för att främja elevers 

motivation till att läsa. L3 berättar att hen inte kan göra det på grund av krav från 

läroplanen och upplever därmed stress och tidsbrist.  

L1 och L3 berättar att de har använt sig av läsfrossardag och läsprojekt för att motivera 

elever till att läsa skönlitteratur. L1 berättar att under en läsfrossardag fanns det olika 

stationer kopplat till läsning. På en station fick eleverna läsa klassiska sagor, på en annan 

fick de göra författarporträtt och på en tredje fick de skapa bokmärken. L1 för även fram 

att de har haft läsdagar då eleverna fick läsa under en hel dag och att de denna dag fick ta 

med sig kuddar till skolan. L3 lyfter fram att hen har haft läsprojektdagar där hen hade 

lånat in hundratals böcker som eleverna fick låna. I samband med dessa läsprojektsdagar 

fick eleverna dessutom fylla i en lapp med hur många minuter de hade läst varje dag och 

kryssa i hur många böcker de hade läst sammanlagt. När en elev hade läst cirka femton 

böcker fick eleven hämta ut ett läsborgarmärke, ett märke som liknar ett 

simborgarmärke.  

Eleverna blev också sporrade av dom här simborgarmärkena […]. Det har mina 

egna barn också fått faktiskt och där såg jag också att de blev motiverade av det. 

Det var roligt. (L3) 
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L3 beskriver att hen uppmärksammade att eleverna blev motiverade av att läsa 

skönlitterära böcker när hen tog hjälp av läsborgarmärkena. L2 berättar om att hen i 

likhet med L3 tar med sig boklådor och ställer i klassrummet för att motivera elever till 

att läsa. L2 anser att skolan har brist på tillgång till böcker och tar därför med sig material 

från bibliotek och Mediapoolen för att ha att visa upp. L2 tar även med sig boklådor in i 

klassrummet om de arbetar med något tema. L2 menar att det främst är de elever som 

redan är motiverade till att läsa som blir mer sugna på att läsa när hen presenterar böcker 

men i ett fall där temat var vikingatiden blev även elever som visat svagt intresse för att 

läsa intresserade. ”Det var när vi hade den här vikingalådan. Då var det i och för sig 

några killar som brukar vara lite sådär som tog en bok […]”. L2 menar att detta är ett 

försök att nå de elever som inte är motiverade till att läsa och att ibland har det fungerat.  

L3 berättar att hen har använts sig av författardagar för att motivera elever till att läsa. 

Eleverna har fått skriva egna berättelser som de sen har fått läsa upp. Detta hade hela 

skolan genomfört tillsammans och L3 uppfattar att det motiverar eleverna till att vilja 

läsa. L1 berättar att elever får skriva bokrecensioner och det är ett sätt som hen arbetar 

med för att främja elevers motivation att läsa skönlitteratur.  

6.1.2 Hitta lämplig litteratur och tillvarata elevers intressen 

Samtliga lärare berättar att ett led i att främja elevers motivation till att läsa skönlitteratur 

är att hjälpa elever att hitta rätt litteratur. Både L1 och L2 låter eleverna välja bok till 

tyst läsning. Om en elev inte vill läsa hjälper samtliga lärare till att hitta en bok. Både L1 

och L2 menar att vanliga anledningar till att elever inte vill läsa är för att de sitter med en 

för svår bok, att de inte är intresserade av den eller att den är konstig. L1 och L2 menar 

att läraren själv är viktig i denna del. L1 menar att det är viktigt att läraren stöttar och 

hjälper elever så att boken eleven läser är på rätt läsnivå för den enskilda eleven. L1 och 

L2 menar att ofta vill elever ha tjockare böcker med mycket text. L1 försöker tala med 

eleverna för att se om de har hittat rätt bok. L1 berättar: 

Prata lite om boken. Vad har du för bok här? Vad handlar den om? Och 

huvudpersonen, vad är det för någon? Och kanske be dem läsa lite för en och så. 

(L1) 

L1 menar att på så sätt kan hen upptäcka om eleven har en för svår bok, gällande både 

avkodning och förståelse. Om L1 inte anser att eleven har en lämplig bok brukar L1 ge 

eleven ett annat boktips. L2 berättar att hen hjälper elever att hitta lämplig litteratur 

genom att leta fram en annan bok. L2 för fram att i samband med att hjälpa elever att 

hitta en ny litteratur är inte hens förslag alltid genomtänkta utan sker oftast spontant i 

stunden. Elever skulle kunna få en bättre stöttning i att hitta lämplig litteratur om mer 

personalresurs fanns tillgänglig anser L2. I likhet med L2 berättar dessutom L3 att större 

personalresurser skulle främja elevers motivation till att läsa skönlitteratur.  

L3 uppfattar att det är viktigt att läraren tar del av elevers intressen för att motivera dem 

att läsa skönlitteratur. L3 berättar att hen har låtit elever få ta med sig egna böcker till 

skolan. L3 har då samlat in böckerna, fotograferat dem och sen under en lektion låtit alla 
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elever få berätta om sin bok och varför de valt just den. L3 menar att det är även ett bra 

tillfälle som lärare att se vad elever är intresserade av för att i framtiden hitta lämplig 

litteratur.  

Samtliga lärare framhåller biblioteket som en viktig del för att elever ska hitta böcker 

som både är på bra läsnivå och som främjar deras intressen och därmed motiverar dem 

till att läsa skönlitteratur. L1 menar att bibliotekspersonalen är viktig för elevers 

motivation då de har mycket kunskap om böcker, kan prata om böcker, ge elever tips och 

hjälpa dem hitta bra böcker. L2 för fram att hen önskade själv att få vara mer delaktig i 

vad som sker på biblioteket för att kunna hjälpa elever att hitta lämpliga böcker och 

därmed främja deras motivation. Enligt L3 har hen bjudit in bibliotekspersonal till 

klassrummet för att berätta om nya böcker.  

6.1.3 Dialog med elevens hem 

Samtliga lärare lyfter fram att en dialog med elevens hem är betydelsefullt för att 

motivera elever att läsa skönlitteratur. Både L1 och L2 berättar att utvecklingssamtal är 

ett bra tillfälle att uppmuntra elevers föräldrar till att hjälpa sitt barn. L2 menar att det är 

betydelsefullt att uppmuntra en elevs föräldrar att försöka motivera sitt barn att läsa 

skönlitteratur men att det är svårt på grund av att det finns så mycket annat i dagens läge 

som konkurrerar. ”Hur det än är så är ju ett tv-spel roligare för stunden”. L2 menar att det 

inte är någon garanti att föräldrars stöttning hjälper men att de måste på bästa sätt försöka 

uppmuntra sitt barn. L2 berättar att hen uppmuntrar elevers föräldrar att gå till biblioteket 

där de kan få tips på böcker. L1 brukar ge föräldrar tips på hur de kan stötta sitt barns 

läsning. Vidare lyfter både L1 och L3 fram att det är betydelsefullt att uppmuntra 

föräldrar till att tala positivt om läsning. L3 för fram att hen berättar för föräldrar om alla 

fördelar som läsning av skönlitteratur bidrar med och uppmuntrar dem till att läsa högt 

för sina barn. L1 menar att om elevens hem förmedlar att böcker är intressant och att det 

är roligt att höra på en berättelse främjar det elevens motivation att läsa. L1 menar även 

att en dialog med elevers hem är bra genom att hen kan få tips av föräldrarna på böcker 

som deras barn tycker om.  

Ibland kan det vara svårt att hitta rätt typ av bok. Det finns de barnen som är 

väldigt ´åh nej men den tycker jag inte är rolig och det tycker jag inte är intressant´ 

och då kan hemmet känna till samma sak. (L1) 

L1 berättar att en elevs föräldrar kan ha jobbat med att motivera deras barn att läsa och på 

så sätt kan hen dra nytta av det. L1 ger exempel på att föräldrar kan ha varit på 

biblioteket med sitt barn och hittat någon serie som de kan tipsa om till hen. På så sätt får 

hen kunskap om vad en elev föredrar för genre och på vilken svårighetsgrad boken bör 

vara på. Detta hjälper läraren att kunna hitta lämplig litteratur som håller bra läsnivå och 

som eleven är intresserad av.  

6.1.4 Uppmuntrande läsmiljö 

L2 och L3 berättar att de på olika sätt organiserar läsmiljön för att främja elevers 

motivation att läsa skönlitteratur. L1 ställer upp böcker på en hylla där man bland annat 
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kan ha veckans bok och att elever kan få ställa ut sina böcker som de gjort 

bokrecensioner om. Enligt L1 har hen inte organiserat läsmiljön i det nuvarande 

klassrummet på grund av att klassrummet är trångt. L3 har ställt upp böcker på en hylla 

och att en lässoffa finns strax utanför klassrummet. Enligt L3 främjar lässoffan elevers 

motivation till att läsa skönlitteratur. ”Nu sätter dom sig där och läser. Det är inte så 

dumt”. L3 menar att om det finns ställen som är till för läsning främjar det elevernas 

motivation till att vilja läsa böcker. Vidare framhåller L3 att hen har en önskan om att 

organisera klassrummet bättre men att det inte finns utrymme. Om klassrummet hade 

varit utformat annorlunda menar L3 att samspelet hade kunnat bli bättre. ”Jag känner, det 

tycker jag är lite tråkigt för jag hade önskat vi kunde sitta mer i ring och ha det här 

samspelet på ett annat vis men det går inte”. Genom att kunna sitta i en ring, menar L3, 

att hen skulle komma eleverna närmare och få mer kontakt med dem. L3 berättar att vid 

högläsningstillfällen sitter eleverna på sina stolar och äter sin frukt samtidigt som 

högläsningsboken visas på storskärm. Detta menar L3 att eleverna upplever som en 

mysig stund. Även L1 berättar att eleverna sitter på sina platser under 

högläsningsstunderna då hen föredrar detta. L2 beskriver att det är betydelsefullt att bidra 

till lugn och ro när eleverna läser tyst. Detta hjälper L2 till med, genom att låta eleverna 

få gå ut och sätta sig utanför klassrummet.  

6.2 Vilka aspekter elever beskriver som motiverande till att läsa skönlitteratur 

I detta avsnitt presenteras resultatet av tre fokusgruppsintervjuer med elever. I denna del 

besvaras studiens andra frågeställning: vilka aspekter beskriver elever i årskurs 1-3 som 

betydelsefulla för deras motivation att läsa skönlitteratur? Inledningsvis presenteras den 

första kategorin: olika former av läsning och aktiviteter i samband med läsning (kap. 

6.2.1) och följt av den andra kategorin: böckers innehåll (kap. 6.2.2). Därefter redogörs 

för den tredje kategorin: bokval och boktips (kap. 6.2.3). Efter den fjärde kategorin: 

läsmiljön (kap. 6.2.4) presenteras slutligen för den femte kategorin: belöning (kap. 6.2.5).  

6.2.1 Olika former av läsning och aktiviteter i samband med läsning 

De flesta elever svarar att de tycker att det är roligt att läsa skönlitterära böcker. Tre 

elever uttrycker att det är både roligt och tråkigt, varav en elev tycker det är mer tråkigt 

än roligt. Flertalet elever berättar att de kan leva sig in i böcker. E1 anser att det är roligt 

att läsa då hen kan leva sig in och på så sätt blir bokens innehåll verkligt. E3 beskriver att 

det känns som att hen står och tittar på allting när hen lever sig in i böcker. Vidare 

berättar några elever om vikten av att läsa. De beskriver att man får bättre läsförståelse, 

blir snabbare och bättre på att läsa. E4 tror även det blir roligare att läsa om man är en 

duktig läsare. 

Elevernas tankar och åsikter om högläsning och tyst läsning varierar. Flertalet elever 

tycker högläsning är roligt medan några elever tycker högläsning är tråkigt. Fyra elever 

föredrar tyst läsning framför högläsning, E2 föredrar högläsning framför tyst läsning och 

tre elever tycker tyst läsning och högläsning är lika roligt. E11 och E12 framhåller att 

högläsning är roligt om de får massera eller rita samtidigt. E2 lyssnar hellre till 
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högläsning för att läraren har en berättarröst och läser med inlevelse och betoning. ”För 

när man hör såhär: Ah men då, då hör man bara det kommer hända nånting eller om man 

bara säger då, då blir det såhär jättekonstigt”. E2 menar att hen kan enklare föreställa sig 

bokens innehåll när läraren högläser.  

Enligt E10 är tyst läsning roligare än högläsning för att då får hen bilda sin egen 

uppfattning och på grund av att läraren ofta stannar upp i läsningen.  

 I: Varför stannar läraren för då?   

 E10: Ah men vad betyder det här    

 E12: Vi ska prata om vad alla ord betyder 

E10 och E12 beskriver att det är jobbigt när läraren stannar upp i läsningen för att bokens 

handling blir avbruten och de vet redan vad ord betyder. Vidare framhåller E9 i likhet 

med E10 och E12 att det är jobbigt när läraren stoppar många gånger och när lärare 

högläser två böcker om vartannat för då tappar hen bort sig i handlingarna. Enligt E9 och 

E10 är det viktigt att det ges tid till tyst läsning för att de ska hinna komma in i en boks 

handling. Att tid ges till både tyst- och högläsning framhäver flera elever som 

betydelsefullt för deras motivation att läsa skönlitteratur. E3 framhäver betydelsen av att 

högläsningsstunderna sker med jämna mellanrum för att inte glömma högläsningsbokens 

handling. E1 upplever att hen har svårigheter med koncentrationen under 

högläsningsstunderna och har enklare att leva sig in i böckerna om hen får läsa tyst. E1 

beskriver sin inlevelse i böckerna som en film i huvudet och att alla röster faller på plats 

automatiskt.  

E1 berättar att hen inte föredrar högläsningsstunderna på grund av bokvalet. ”Jag gillar 

mer dom sorterna jag gillar. Läraren läser inga sorter jag gillar”. E8 och E9 framhäver 

även de att det är bokvalet som avgör om högläsning är roligt. Flera andra elever tycker 

att högläsningsböckerna som läraren läser är både bra och dåliga. Eleverna berättar 

dessutom att ibland får de vara med och rösta på högläsningsbok, vilket de menar gör att 

det blir roligare. E9 för fram att ibland har lärarna på skolan bestämt högläsningsbok 

tillsammans på grund av att en viss bok passar till det som de håller på med. E1 anser att 

de borde få rösta mer om högläsningsböcker.  

Flertalet elever berättar att efter att de enskilt har läst ut en skönlitterär bok ska de skriva 

en bokrecension. Enligt E12 dår de först skriva en bokrecension och därefter ska de läsa 

upp den för klassen och berätta vad boken handlat om. Några elever berättar att de inte 

gillar att skriva bokrecensioner och därför struntar de i det. E10 framhåller att det är 

jobbigt att skriva en bokrecension då hen vill påbörja en ny bok. E12 är den enda eleven 

som berättar att hen gillar att skriva bokrecensioner efter att ha läst ut en skönlitterär bok. 

E9 kan få lust till att läsa genom att skriva egna berättelser medan E10 motiveras av att 

titta på filmer. Några elever framhåller att i samband med läsning kan de diskutera en 

boks innehåll i helklass och att de även skriver i sin läslogg. Detta anser eleverna är både 

roligt och tråkigt. E8 tycker att skriva i sin läslogg kan vara roligt ibland då hen lär sig 

nya ord. E8 berättar även att läraren kan efter att de har läst ut en bok fråga vad den 
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handlat om med för att kontrollera att de har läst i boken eller enbart bläddrat i den. Detta 

menar E8 kan vara bra.  

6.2.2 Böckers innehåll 

Flertalet elever lyfter fram betydelsen av böckers innehåll. Flera elever beskriver att 

skönlitterära böcker ska vara spännande, roliga och det ska hända mycket. Några elever 

tycker att de ska vara fantasifulla medan några andra elever tycker att de ska vara mer 

verkliga än overkliga. Fyra elever anser det är viktigt att skönlitterära böcker har en 

början, handling och ett slut och E2 nämner även att böcker bör innehåll en huvudperson. 

Några elever framhåller att skönlitterära böcker både kan sluta lyckligt och olyckligt för 

att anses vara bra. Enskilda elever anser också att skönlitterära böcker ska vara sorgliga, 

läskiga och drömmande. Dessutom lyfter E1 fram böcker som skapar igenkänning. 

E1: Till exempel Pax jag läser 

I: Ja 

E1: Då är det verkligen trender […] eller det är verkligen grejer som jag själv till 

exempel gör, som Youtube 

I: Ja, du känner igen dig i det dom gör? 

E1: Ja 

I: Och det är viktigt? 

E1: Ja 

Enligt E1 och E4 är skönlitterära böcker av genren urban fantasy bra. E1 menar att de 

beskriver händelseförlopp på ett bra sätt, vilket är betydelsefullt för elevens förmåga att 

leva sig in i boken. Några elever beskriver att böcker är sådana som är långtråkiga, inte 

hänger ihop, handlar om samma sak och som det nästan inte händer någonting i. E9 

beskriver dessa böcker som ”torra”. Några elever berättar även att böcker av genren 

deckare är tråkiga. E3 säger att deckare är roligare att se på film.  

Böcker som innehåller bilder ställer sig eleverna olika till. Några elever tycker att det kan 

vara roligt med bilder om boken är rolig men om boken är allvarlig lämpar sig inte bilder. 

E2 tycker om färgglada bilder för då blir det enklare att förstå och därmed roligare att 

läsa. E3 tillägger att bilder kan hjälpa förståelsen. E1 föredrar inte bilder i böcker om de 

inte är svartvita, ser verkliga ut och är små. E5 och E8 menar att bilder inte är viktigt i 

böcker men E8 framhåller att det kan vara roligt att ha någon bild. E9 och E10 anser att 

det är skönt utan bilder. E9 berättar: 

Om dom beskriver hur någon ser ut eller dom beskriver hur dom inte ser ut tänker 

jag det i huvudet och har verkligen kommit in i det. Sen visar dom en bild i boken 

så ser den inte alls ut som jag har tänkt mig. Då blir jag lite förvånad och irriterad. 

(E9) 

Flera elever framhäver betydelsen av att skönlitterära böcker ska innehålla mycket text 

och vara tjocka. E8 poängterar att böckers tjocklek är betydelsefullt för att hen ska lära 

sig mer medan E9, E10 och E12 anser tjockleken är betydelsefull för att då tar det längre 

tid att läsa ut böckerna. E9 berättar att ”[…] dom är rätt tjocka och lite eller ganska 

mycket text så det tar ganska lång tid att läsa ut dem och man behöver inte hitta nya 

böcker hela tiden”. E9 menar att det är jobbigt att hitta nya och bra böcker. E10 tycker att 
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det är skönt med tjocka böcker för bättre inlevelse. E2 är den enda eleven som framhåller 

att hen föredrar en mindre mängd text. Vidare lyfter tre elever fram problematiken kring 

böcker som har översatts från det engelska språket till det svenska. Detta på grund av att 

ord och namn står på engelska och är för eleverna svåra att uttala. E9 berättar att ”ah, då 

måste man typ hitta den här engelskadialekten och då blir det fel”. E9 menar att det är 

störande då hen tappar bort den röda tråden i handlingen. Enligt eleverna är det även 

jobbigt om de får reda på hur ett namn bör uttalas på grund av att då kan de inte släppa 

det förra uttalet.  

6.2.3 Bokval och boktips 

Flera elever beskriver att olika aspekter påverkar deras val av skönlitterär bok. Några 

elever berättar att de först tittar på bokens framsida och titel för att bestämma om de vill 

läsa en bok. Om bokens framsida ser tråkig ut menar E8 att hen bläddrar lite i boken och 

läser på bokens baksida. Även E5 och E6 läser på bokens baksida för att avgöra om 

boken är intressant. Flera elever blir även tipsade om skönlitterära böcker och därmed 

påverkas deras motivation till att vilja läsa en bok. E3 får inspiration från Storytel, en 

tjänst på internet för ljudböcker och E-böcker, medan andra får tips från någon annan 

som läst boken, exempelvis föräldrar och kamrater. E7 och E8 upplever inte att läraren 

hjälper dem att få inspiration till att läsa skönlitterära böcker. 

I: Kan er lärare inspirera er på något sätt för att få er att vilja läsa en bok? Brukar hen 

hjälpa er på nåt sätt? 

E8: Nej 

E7: Nej 

 

E9 tycker att läraren bör ge förslag på böcker för att hen ska få lust till att läsa. Några 

elever menar att de kan bli motiverade att läsa en skönlitterär bok om någon berättar vad 

den handlar om. E9 berättar: 

Jag läser en bok hemma då som heter det Magiska hjärtat. Jag hade läst en bit men 

sen kom jag av mig och läste inte på rätt länge och så var jag inte sugen på att läsa 

mer men så hade en kamrat läst den boken […] och då kunde hen berätta lite hur 

det gick sen för då blev jag lite sugen på att läsa (E9) 

E9 menar att hen kan få motivation att läsa en bok om en vän tipsar om handlingen. E6 

och E8 tycker inte att personalen på biblioteket ger tips medan E1 berättar att hen brukar 

fråga bibliotekspersonalen om boktips utifrån en speciell genre.  

6.2.4 Läsmiljön 

Biblioteket lyfter flera elever fram som mindre positivt att besöka. E8 tycker inte att 

biblioteket har några bra böcker medan E7 och E8 tycker att det finns bra böcker men att 

de oftast är utlånade. E2 och E3 berättar även att det är jobbigt att låna böcker och 

jobbigt att stå i kö. E1, E9 och E12 framhäver däremot biblioteket som positivt men E9 

anser att klassen besöker biblioteket för få gånger. Därmed är utbudet av böcker i 

klassrummet betydelsefullt. E9 berättar: 
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Ja man hittar inte alltid en bra bok för jag vet inte hur snabbt jag läser ut en bok. 

När jag är på stora biblioteket kanske jag lånar två för lite böcker och sen är man 

tvungen att gå ut i bokhyllorna och leta och det finns inte alltid bra böcker där. (E9) 

 

Jag tycker inte att det finns så bra böcker i bokhyllan och sen om jag har lånat nån 

bok på biblioteket så har jag lånat typ tre för lite […] och det är flera gånger kvar 

att jag ska gå till biblioteket. Då har jag läst boken jag har lånat om typ fyra gånger 

om. (E9) 

E9 menar att tillgängligheten av böcker på skolan och i klassrummen är betydelsefullt. 

Enligt E9 är det dessutom problematiskt att veta hur många böcker hen bör låna på 

biblioteket och tillägger att det är tråkigt att läsa om en bok flera gånger. Flertalet elever 

lyfter fram bokutbudet på skolan och i klassrummen som dåligt. Några elever beskriver 

att de skönlitterära böckerna som finns är tråkiga, lättlästa och för få till antalet. E6 

berättar att ”sen har typ jättemånga böcker jättelite text med jättestora bokstäver och 

ingen text alls”. E6 menar att böckerna därmed är tråkiga. E1 menar att det är tråkigt att 

läsa om böckerna är för enkla. E8 menar att alla böcker som finns i klassrummet redan 

har lästs ut. E10 beskriver betydelsen av att följetongsböcker finns på skolan för att det är 

skönt att veta vad hen ska läsa härnäst. Genom att läsa följetongsböcker som finns 

tillgängliga på skolan menar hen att problematiken att hitta en ny bok minskar. E10 

skulle tycka det vore roligare att läsa om hen slapp dela böcker. E10 menar att hen vill ha 

en egen bokhylla för att då slipper hen tävla med de andra eleverna om böckerna som 

finns. 

Klassrumsmiljön framhäver flertalet elever som betydelsefull för deras motivation att 

läsa skönlitteratur. Fyra elever berättar att de vill sitta någon annanstans vid tyst läsning 

än på sin stol vid sin bänk. E8 säger att ”ja, jag tycker stolarna är jätteosköna” och menar 

att det hade blivit roligare att läsa om hen hade fått sitta i förslagsvis i en soffa och läsa. 

Tre elever tycker det är bra att sitta vid sin bänk och läsa. Vidare tycker tre elever att det 

under tyst läsning är det stökigt och högljutt. E3 lyfter fram att de förslagsvis bör få sitta 

inne på fritids i soffan och läsa under tyst läsning för att få lugn och ro. Flertalet elever 

beskriver att de önskar tystnad och lugn och ro under tyst läsning, förutom E9 som gärna 

sitter vid sin bänk. ”Ibland är det lite högljutt men jag trivs där så jag tycker det är skönt 

att sitta och läsa där. Jag kan läsa när det är lite stökigt och så”. E11 beskriver att hen blir 

irriterad om det är stökigt och E10 upplever att hens inlevelse i boken störs om det är 

stökigt när hen läser tyst. E10 anser inte att läraren agerar när det är stökigt. ”Ja, läraren 

borde få det mycket tystare för till exempel några skriker eller så, läraren bryr sig inte så 

mycket”. E10 betonar utifrån citatet läraren betydelse för att skapa lugn och ro. E9 och 

E10 framhåller däremot att lite ljud i form av viskningar eller att någon bläddrar i en bok 

är skönt vid tyst läsning. Några elever lyfter dessutom fram musik under tyst läsning som 

både skönt och störande. E9 tycker det blir lättare att läsa om musik spelas medan E3 och 

E4 menar att musik stör. E4 säger: ”jag gillar i alla fall inte att ha musik på för man läser 

typ i hjärnan och då kommer musiken in i hjärnan och blandas in i texten”. E4 menar att 

musik därmed gör att hen tappar bort sig i texten. 
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Några elever lyfter fram temperatur och belysning som betydelsefullt för deras 

motivation att läsa skönlitteratur. E1 tycker det ska vara kallare medan E4 tycker det ska 

vara varmare. Tre elever framhåller att vid tyst läsning ska det vara mörkt eller dämpad 

belysning. Flertalet elever berättar dessutom hur de önskar att klassrumsmiljön var 

organiserad. Eleverna framhäver myshörna med soffor, sackosäckar, filtar och mysig 

belysning i form av läslampor och ljusbollar i olika färger som önskvärt. E10 och E12 

önskar en skönare stol att sitta på vid tyst läsning, förslagsvis en fåtölj. Detta kan både 

vara inne i klassrummet eller i ett annat rum. E2 beskriver sin önskan om hur läsmiljön 

borde organiseras: 

E2: Då tycker jag att det ska vara släckt och längst bak i klassrummet ska det 

finnas en myshörna typ såhär sackosäckar och så och så ska det typ vara ett draperi 

på väggen så att det blir svart och så ska det finnas en lampa där som man trycka på 

så att det lyser upp.  

I: En läslampa? 

E2: Ja, precis.  

 

Vidare berättar flertalet elever att om deras förslag på hur klassrumsmiljön skulle vara 

organiserad skulle stunderna vid tyst läsning bli skönare och roligare. E8 menar att då 

skulle hen bli mer koncentrerad och få lättare att slappna av när hen kan sitta skönt.  

 

6.2.5 Belöning 

E1 berättar att efter hen hade läst ut böckerna om Harry Potter fick hen en film för varje 

utläst bok av sina föräldrar för att motivera hen till att läsa ut alla böcker. E1 berättar att 

trots att hen inte orkade läsa ut den sjätte Harry Potter-boken men fick hen alla filmer 

ändå. Enligt E1 kommer detsamma att ske när hen har läst ut andra följetongsböcker.  

I en fokusgrupp fick eleverna frågan om de skulle bli motiverade till att läsa skönlitterära 

böcker om de fick något efter läsning. E2, E3 och E4 skulle tycka det vore roligare om de 

skulle få en godisbit då det skulle bli som en belöning. E3 tror att alla i klassen skulle 

läsa mer och skriva bokrecensioner om de fick belöning efteråt. E3 berättar: 

Och då får man godis. Då blir det mycket roligare att läsa. Då får man en 

belöning och då tror jag alla barnen i klassen skulle läsa, läsa och läsa för 

dom kommer få en belöning. (E3) 

 

E3 beskriver att hen tror att elever skulle bli mer motiverad att läsa skönlitterära böcker 

om de får en någon form av belöning efter läsning. E1 säger däremot att hen inte läser 

böcker för hen ska få något utan för att böcker är roliga att läsa. E1 tillägger även att hen 

inte vill få något efter läsning då hen enbart skulle stressa sig igenom boken. ”Jag vill 

läsa i lugn hastighet. Annars så kan man bara slarva igenom och så läser man bara 

baksidan och så bra”. E1 skulle inte få samma känsla och det lugna myset som infinner 

sig vid läsning skulle inte existera. E3 och E4 håller med E1 att det är roligt att läsa och 

att de vill ta det lugnt när de läser annars kommer de inte i ett läsflyt, vilket är det som 

gör handlingen bra.  
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6.3 Sammanfattning 

Lärarna i studien arbetar på varierande sätt för att främja elevers motivation att läsa 

skönlitteratur. De nämner inte begreppen inre och yttre motivation men beskriver oftast 

vad syftet med deras arbete är. Lärarna arbetar främst med aspekter som gynnar den inre 

motivationen och följande framkommer i resultatet: undervisning av lässtrategier, 

högläsning, tyst läsning, gruppläsning, boksamtal och diskussioner, författardagar och 

bokrecensioner. De använder sig även av andra uttrycksformer i samband med läsning 

som att rita, spela rollspel, spela spel och titta på film. De lyfter fram betydelsen av att 

hjälpa eleverna hitta lämplig litteratur, tillvarata elevers intressen, ha en dialog med 

elevers hem och inreda klassrummet. Lärarna arbetar till en viss del även med aspekter 

som främjar elevers yttre motivation: muntlig respons, användning av läsborgarmärken 

och att låta elever få ta med kuddar till läsdagar. Några aspekter som lärarna beskriver i 

sitt arbete främjar både elevers inre och yttre motivation på grund av att lärarnas syfte 

varierar. Det är arbetet med läslogg, läsfrossardagar och läsprojekt och användningen av 

boklådor i klassrummet.  

I studien beskriver eleverna många olika aspekter som motiverar dem att läsa 

skönlitteratur. Eleverna är inte samstämmiga kring de aspekter de för fram utan alla har 

olika tankar om vad som är motiverande men även mindre motiverande. De nämner inte 

begreppen inre och yttre motivation och vad som ligger bakom de aspekter de för fram 

kan i vissa fall utläsas tydligt. Följande aspekter lyfter eleverna fram som betydelsefulla 

för deras motivation att läsa skönlitteratur: olika former av läsning som högläsning och 

tyst läsning samt att tid ges till detta. I samband med läsning kan de motiveras av att få 

titta på film, diskutera böckers innehåll och skriva läslogg. Skönlitterära böckers innehåll 

är viktigt och bör innehålla allt från spänning, fantasi, verklighet till att vara läskiga och 

drömmande. Vissa elever beskriver att bilder, textmängden, tjockleken och storleken på 

texten spelar roll. Eleverna anser att delaktighet kring bokvalet och boktips är viktigt och 

när eleverna gör sitt bokval kollar de på titel, framsida och baksida. Fortsättningsvis i 

resultatet beskriver eleverna att ett brett bokutbud och tillgängligheten av böcker på 

biblioteket och i skolan är betydelsefullt. I läsmiljön för de även fram att möblering, 

belysning och temperatur spelar roll för deras motivation att läsa skönlitteratur.   
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras till en början studiens metod (kap. 7.1) och därefter diskuteras 

studiens resultat (kap. 7.2).  

7.1 Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras inledningsvis studiens kvalitativa metodval (7.1.1) och 

därefter diskuteras de val och svårigheter som stötts på i studiens urval och 

genomförande (kap. 7.1.2).  

 

7.1.1 Metodval 

I studien har en kvalitativ metod använts i form av semistrukuturerade intervjuer. 

Intervjuerna gav rika beskrivningar av de intervjuades uppfattningar och tankar om 

betydelsefulla aspekter för att främja elevers motivation att läsa skönlitteratur. Empirin 

och studiens utfall hade kunnat bli djupare och mer nyanserat om observationer av lärares 

arbete dessutom hade genomförts. I det insamlade materialet beskriver lärarna hur de 

arbetar för att motivera elever att läsa skönlitteratur men lärarnas beskrivningar utgörs av 

deras uppfattningar om hur de arbetar och eventuellt kan lärarna ha valt ut vilka delar de 

berättade om. Patel och Davidson (2011) framhåller att flera olika datainsamlingsmetoder 

ger en fylligare bild av det som undersöks.  

7.1.2 Studiens urval och genomförande 

I studien användes ett bekvämlighetsurval av deltagande lärare. Bekvämlighetsurval 

innebär att urval genomförs utifrån personer som vid tillfället är tillgängliga (Bryman, 

2011). Enligt Bryman (2011) är ett bekvämlighetsurval positivt om forskaren får en 

tillfällighet att samla in data som inte tycks vara värd att missa. Enligt min åsikt var ett 

bekvämlighetsurval till fördel då det möjliggjorde studiens genomförbarhet. Bryman 

(2011) framhåller att insamlad data utifrån ett bekvämlighetsurval kan visa ett intressant 

resultat men att resultatet inte är generaliserbart. Å andra sidan kunde ett 

bekvämlighetsurval och bortfallet av lärare ha förhindrats om mitt agerande i ett tidigt 

skede av studiens genomförande hade varit annorlunda. Som tidigare nämnts kontaktades 

endast två rektorer vid två olika skolenheter för förfrågan om deltagande lärare till 

studien. Om fler rektorer hade kontaktats kunde fler lärare godkänt medverkan i studien 

och följaktligen hade urvalet kunnat bli annorlunda och således studiens utfall. 

Deltagande elever i studien var ett målinriktat urval, vilket innebar att endast 12 av 20 

elever som godkände medverkan deltog. Att tacka nej till åtta elever som ville delta var 

svårt. Jag var orolig för att det kan ha påverkat de negativt och därmed vill de inte ställa 

upp nästa gång de får en förfrågan om att delta i en studie. Å andra sidan var ett 

målinriktat urval nödvändigt i mitt fall för att få en variation bland eleverna och en lagom 

mängd empiri.  

Innan data samlades in i studien genomfördes inte en pilotstudie. Bryman (2011) 

framhåller att vid intervjuundersökningar kan en pilotstudie vara till fördel genom att 



 

27 

 

problem med frågor kan uppvisas och därmed åtgärdas. I intervjuguiden för lärare (bilaga 

2) kan en viss kritik riktas mot några frågor som snarare fångar in lärares åsikter än 

beskrivning av hur de arbetar. Två frågor i intervjuguiden (bilaga 2) exemplifierar detta: I 

vilken utsträckning tror du tillgång till böcker spelar roll i klassrummet? I vilken 

utsträckning spelar biblioteket roll? Lärares svar var oftast att det är viktigt. Om en 

pilotstudie hade genomförts skulle dessa frågor ha identifierats och därmed ha ändrats för 

att mer överensstämma med studiens syfte och den första frågeställningen. Trots att några 

frågor i intervjuguiden för lärare var felställda fortsatte lärarna under intervjuernas gång 

att tala om ämnena i frågorna, exempelvis tillgång till böcker och bibliotek i relation till 

deras arbete. På så sätt blev det insamlade materialet likväl i överensstämmande med 

studiens syfte och den första frågeställningen.  

Deltagande lärare och elever i studien hade jag en tidigare relation till, vilket var positivt 

enligt min uppfattning. Stämningen under intervjuerna var avslappad och trevlig, de 

intervjuade vågade öppna sig och yttra sina tankar medan jag som intervjuare kunde 

ställa mer personliga och riktade frågor utifrån min förförståelse och mina kunskaper. 

Efter att ha transkriberat och analyserat främst lärarintervjuerna är min reflektion att min 

förmåga att ställa frågor som är öppna och bygger på de intervjuades tidigare svar 

behöver utvecklas. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver den som intervjuar en 

förmåga att lyssna aktivt under intervjuer för att kunna ställa bra följdfrågor. Patel och 

Davidson (2011) framhåller dessutom att den som intervjuar ska undvika att ställa 

ledande frågor, vilket jag ytterligare behöver utveckla. Om jag som intervjuare hade haft 

mer erfarenhet hade de intervjuade, främst lärarna, kunnat få bättre förutsättningar att 

utveckla sina resonemang och tankar och därmed kunde studiens resultat ha blivit 

djupare. Min brist på erfarenhet som intervjuare upplevdes dessutom under 

fokusgruppsintervjuer med elever. Trost (2010) framhåller att den som intervjuar ska 

under en fokusgruppsintervju styra i den mån så att fokus ligger på det ämne som ska 

talas om. Den kontroll som Trost (2010) framhåller upplevde jag att jag som intervjuare 

tappade i en fokusgruppsintervju eftersom deltagande elever var pratsamma. Av den 

orsaken avvek de intervjuade från ämnet stundtals, vilket ledde till att intervjun blev 

ganska lång och därmed tappade de deltagande eleverna till slut koncentrationen. Om jag 

som intervjuare hade styrt eleverna mer hade studiens utfall kunnat bli annorlunda. Å 

andra sidan var de deltagande eleverna ganska blygsamma i de två andra 

fokusgruppsintervjuerna. Den interaktion som Trost (2011) menar kan uppstå i en 

fokusgrupp, upplevdes inte och i min roll som intervjuare fick jag kliva in och ställa mer 

ledande frågor.  

7.2 Resultatdiskussion 

Inledningsvis diskuteras ett antal motivationshöjande aspekter från resultatet ur både ett 

lärar- och elevperspektiv. Detta görs i relation till litteratur och forskning som har 

behandlats i bakgrunden, Lgr 11 och studiens teoretiska utgångspunkt (kap. 7.2.1). 

Därefter förs ett resonemang om inre och yttre motivation (kap. 7.2.2), följt av slutord 
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och studiens relevans för mitt kommande yrkesliv (kap. 7.2.3). Till sist ges förslag på 

vidare forskning (kap. 7.2.4).  

7.2.1 Motivationshöjande aspekter ur ett lärar- och elevperspektiv 

L1 och L3 uttrycker att det oftast är de lässvaga eleverna, de som saknar läsförståelse 

eller färdigheten i att avkoda, som är mindre motiverade att läsa skönlitteratur. Lärarnas 

beskrivning överensstämmer med Cambria och Guthrie (2010), Protacio (2012) samt 

Nyström (2002) som för fram att motivation och läsförmågan är ömsesidigt beroende av 

varandra. Lärarna lyfter fram elevers läsutveckling och läsförmåga, framför allt 

läsförståelsen, som mest betydelsefull för att elever ska motiveras till att läsa 

skönlitteratur. Ett citat av L1 är, enligt min uppfattning, utmärkande för läsförståelsens 

betydelse för elevers motivation: ”Alltså du kan knäcka koden och lära dig läsa men du 

ska komma in i handlingen också. Det tror jag mycket handlar om för att eleverna ska få 

ytterligare lust att läsa”. L1 och L3 beskriver att de undervisar i lässtrategier för att 

främja elevers läsförståelse, vilket stämmer överens med Westlund (2009) som 

framhåller att en förutsättning för att elever ska utveckla en god läsförståelse är att 

tillämpa lässtrategier under läsakten. Förståelsen som betydelsefull aspekt 

överensstämmer med Gärdenfors (2010) som menar att förståelsen, tillsammans med 

motivation, är nyckelfaktorer i ett framgångsrikt lärande.  

Lärarna beskriver att de använder sig av varierande arbetssätt och arbetsmetoder i 

undervisningen. Lärarna använder sig av olika former av läsning så som högläsning, tyst 

läsning och gruppläsning och i samband med läsningen har de boksamtal och 

diskussioner. Det lärarna beskriver i sin undervisning överensstämmer med det Cole 

(2002) lyfter fram som betydelsefullt för att elevers motivation ska främjas. Genom att 

lärarna tillämpar varierande arbetssätt och arbetsmetoder i sin undervisning stöds deras 

arbete av Lgr 11 då det under skolans värdegrund och uppdrag framgår att elever ska få 

utveckla olika uttrycksformer och uppleva olika uttryck för kunskaper (Skolverket, 

2011b). Flera av de arbetssätt och arbetsmetoder som lärarna lyfter fram är, enligt min 

tolkning, för att främja elevers förståelse och på så sätt arbetar de med inre 

motivationshöjande aspekter. Om en elev har förståelse för skönlitterära böckers 

handlingar leder det till koncentration och tillfredsställelse. Ryan och Deci (2000) menar 

att en aktivitet, i detta fall läsning av skönlitteratur, som drivs av tillfredsställelse främjar 

en individs inre motivation.  

Lärarna beskriver att de bland annat använder sig av läslogg, läsborgarmärken och 

läsfrossardagar i undervisningen för att främja elevers motivation att läsa skönlitteratur. 

Läsborgarmärken är en form av belöning och därmed en yttre motivationshöjande aspekt 

(Gärdenfors, 2010; Pintrich & Schunk, 2002). Läslogg och läsfrossardagar är både yttre 

och inre motivationshöjande aspekter därför att lärarna beskriver olika syften med dem. 

L2 berättar exempelvis att hen använder läsloggen med syfte att eleverna ska få skriva 

om böckers handling och för att kunna visa eleverna hur länge och hur ofta de har läst en 

bok. När eleverna får skriva om böckers handling kan det, enligt min tolkning, vara för 

att främja deras förståelse av boken och därmed deras inre motivation. När läsloggen 
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används som ett redskap för att visa eleverna hur ofta de har läst en bok kan det bli en 

yttre motivationshöjande aspekt. Detta på grund av att eleverna kan bli sporrade av att 

vilja visa läraren hur mycket de har läst och därmed är inte målet med läsningen kopplat 

till aktiviteten (Gärdenfors, 2010).  

L3 berättar att hen ger muntlig respons genom att exempelvis säga ”wow, du läser ju!”. 

Denna respons är en form av beröm, vilket stämmer överens med det Gärdenfors (2012) 

och Pintrich och Schunk (2002) för fram om yttre motivation. Att L3 ger beröm kan göra 

att eleverna läser en skönlitterär bok för att endast få beröm och därför kan elevernas 

drivkraft och mål vara något som inte är kopplat till aktiviteten läsning (Gärdenfors, 

2010). Därmed är lärarens beröm en yttre motivationshöjande aspekt. Å andra sidan är att 

ge beröm, enligt min tolkning, ett sätt för lärare att stärka elevers självförtroende. Om en 

elev har självförtroende kommer elevens engagemang och läsintresse utvecklas och 

därmed elevens motivation till läsning (Cambria & Guthrie, 2010). Om en aktivitet, i 

detta fall läsning av skönlitterära böcker, drivs av en individs intresse främjar det den inre 

motivationen. I detta fall kan L3:s arbete med den yttre motivationshöjande aspekten 

muntlig respons vara främjande för elevernas inre motivation. Detta resonemang styrks 

av Cambria och Guthrie (2010) samt Unrau et al. (2015) som menar att elevers 

läsintresse kan stimuleras om de får positiv respons.  

I resultatet lyfter samtliga lärare fram att hitta lämplig litteratur som betydelsefullt i deras 

arbete. Enligt lärarna i studien tillgodoser lämplig litteratur både elevers individuella 

läsförmåga och intresse. L1 och L2 menar att elever inte vill läsa på grund av att de läser 

en för svår bok eller inte är intresserad av den. Detta överensstämmer med Cambria och 

Guthrie (2010) samt Protacio (2012) som lyfter fram vikten av att lärare förser elever 

med böcker av lagom svårighetsgrad. Om en elev möter ett för svårt innehåll kan elevens 

självförtroende minska (Cambria & Guthrie, 2010). Forskning visar även att det är 

betydelsefullt för elevers motivation om de intresserade av böckers innehåll (Putman & 

Walker, 2010). Min analys är att lärarnas arbete med att hjälpa elever att hitta lämplig 

litteratur är främjande för elevers inre motivation. Min tolkning är att lärares arbete med 

att hitta lämplig litteratur är för att främja elevers inre motivation. Genom att 

uppmärksamma och utgå från elevers individuella läsförmåga tillgodoses även deras 

läsförståelse och avkodningsfärdighet, vilket främjar elevers tillfredsställelse. Om en 

individ känner tillfredsställelse av att genomföra en aktivitet drivs individen av inre 

motivation (Ryan & Deci, 2000). Om skönlitterära böcker dessutom tillgodoser elevers 

intressen främjas deras inre motivation därför att elevers intresse blir drivkraften till 

läsningen, vilket stämmer överens med Gärdenfors (2010) och Pintrich och Schunk 

(2002) teori om inre motivation. En lärares arbete med att hitta lämplig litteratur är 

dessvärre ett svårt arbete, enligt min uppfattning. Eleverna för fram att skönlitterära 

böckers innehåll är en betydelsefull aspekt men vad de ska innehålla är olika från elev till 

elev och det råder ingen total samstämmighet. Detta resultat stämmer överens med Cole 

(2002) som framhåller att elever föredrar böcker av olika ämnen och genrer. Med detta 

som bakgrund råder en viss problematik kring att motivera elever att läsa skönlitteratur, 

enligt min åsikt. Lärarna lyfter fram betydelsen av att hjälpa elever att hitta lämplig 
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litteratur, vilket innebär att en skönlitterär bok ska vara anpassad till elevers både 

individuella läsförmåga och intresse. Att som lärare ha kunskap om alla elevers 

individuella läsförmåga och intresse kräver, enligt min uppfattning, att lärare utvecklar en 

god relation till varje enskild elev, vilket också Unrau et al. (2015) ser som betydelsefullt. 

Att hitta lämplig litteratur kräver dessutom att lärare har god kunskap om skönlitterära 

böcker och det är tidskrävande. Utifrån egna erfarenheter från mina VFU-perioder är 

tidsbrist något många lärare upplever i sitt arbete och därmed uppstår en problematik 

kring att främja elevers inre motivation att läsa skönlitteratur. 

Elevernas inställning till högläsning varierar. Att utläsa av resultatet varierar åsikterna 

beroende på bokvalet och om de får göra något i samband med högläsningen. E11 och 

E12 beskriver att de tycker om högläsningsstunderna om de får rita eller massera 

samtidigt. Denna aspekt som eleverna för fram är, enligt min tolkning, en yttre 

motivationshöjande aspekt därför att målet med högläsningen är inte högläsningen i sig. 

Detta styrks av Gärdenfors (2010) som menar att yttre motivation är inte kopplat till 

aktiviteten. Bokvalet uttrycker sig E1 om: ”Jag gillar mer dom sorterna jag gillar. Läraren 

läser inga sorter jag gillar”. Jag anser att det är betydelsefullt att framförallt lyfta fram 

denna aspekt som E1 beskriver därför att för mig är det självklart att elever ska få vara 

delaktiga i bokvalet vid högläsning. Det är dock endast L3 som beskriver att hen låter 

elever ge förslag på böcker. Tidigare forskning visar att elevers intresse för läsning kan 

stimuleras om lärare tar hänsyn till elevers intressen vid bokvalet (Cambria & Guthrie, 

2010; Cole, 2002). En anledning, utifrån min tolkning, till att E1 inte gillar lärarens val 

av högläsningsbok kan bero på att hen inte har intresse av den. Av detta resonemang kan 

det vara enkelt att dra slutsatsen att lärare kan främja elevers motivation att läsa 

skönlitteratur om de får vara delaktiga i bokvalet vid högläsning. Utifrån min egen 

erfarenhet från mina VFU-perioder är det dessvärre inte så enkelt. Detta på grund av att 

det råder en problematik kring att tillgodose alla elevers individuella intressen vid 

högläsning i en klass på cirka 20 elever.  

Ur både ett lärar- och elevperspektiv framhävs läsmiljön som en betydelsefull aspekt och 

enligt Chambers (1994) kan elevers intresse för läsning stimuleras om miljön runt 

omkring uppmuntrar till läsning. I läsmiljön för eleverna fram flera olika aspekter som 

främjar deras motivation att läsa skönlitteratur men det råder ingen samstämmig syn på 

hur läsmiljön bör organiseras. Delvis lyfter eleverna fram möblering i form av mjuka 

möbler, exempelvis fåtölj eller sackosäckar som viktiga. Det eleverna beskriver stämmer 

överens med Chambers (1994) som menar att en läshörna med mjuka möbler som 

inbjuder till läsning är viktigt för elevers läsintresse. Dessvärre är L3 den enda läraren 

som har en lässoffa utanför klassrummet men L1 och L3 för fram en önskan om att 

organisera läsmiljön ännu mer men att trånga ytor hindrar. Chambers (1994) poängterar 

att det finns specifika läsplatser för att betona läsandets värde. Enligt min åsikt är det 

synd att ett klassrums utformning är det som begränsat lärares möjligheter att skapa 

förutsättningar för elevers motivation att läsa skönlitteratur och på så sätt kunna förmedla 

vikten av läsning.  
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I läsmiljön lyfter Chambers (1994) fram vikten av att det finns ett brett bokutbud. Det 

beskriver också eleverna som betydelsefullt och att bokutbudet på skolan och i 

klassrummet både är bra och dåligt. Eleverna som tycker att bokutbudet är dåligt är på 

grund av att de är tråkiga, lättlästa eller för få till antal. I likhet med eleverna för L2 fram 

att hen anser också att skolan har brist på tillgång av skönlitterära böcker och tar därför 

med sig boklådor till klassrummet. Enligt Cole (2002) är det viktigt att det finns en 

bokrik miljö med ett brett och tillgängligt bokutbud i klassrummet med avsikt att möta 

alla elevers läsförmåga och intresse. De skönlitterära böckerna bör därför innefatta olika 

ämnen, svårighetsgrader och genrer (Cole, 2002). Det eleverna och L2 beskriver har även 

jag upplevt från mina VFU-perioder. Att bokutbudet på skolor och i klassrum är 

bristfälligt medför negativa konsekvenser för elevernas motivation till läsning. Lärarna 

lyfter fram biblioteket som en viktig del i detta men eleverna berättar att oftast är de 

populära böckerna utlånade och de besöker biblioteket för få gånger. Chambers (1994) 

poängterar att skolor måste eftersträva maximal tillgänglighet av böcker, vilket jag håller 

med om. Att yttre faktorer påverkar främjande av elevers motivation att läsa 

skönlitteratur anser jag ännu en gång vara synd.  

Enligt Chambers (2002) är läsmiljön och bokutbudet yttre faktorer och dessa skulle 

rimligen kunna tolkas som både inre och yttre motivationshöjande aspekter. Eleverna 

beskriver hur de önskar att läsmiljön var organiserad men vad deras faktiska mål med 

möbleringen är framgår inte. Om en elev endast vill läsa när hen får sitta i en soffa 

handlar det snarare om att få sitta i soffan och inte att genomföra aktiviteten läsning. I 

detta fall skulle soffan vara en yttre motivationshöjande aspekt. Om en elev däremot får 

inspiration och lust av att genomföra aktiviteten läsning för att en soffa finns tillgänglig, 

främjar soffan en elevs inre motivation. Liknande resonemang skulle kunna föras om 

bokutbudet. Min uppfattning är att bokutbudet är främst en inre motivationshöjande 

aspekt. Genom att ett brett bokutbud finns tillgängligt för eleverna kan de troligtvis hitta 

böcker som tillgodoser deras individuella intressen och läsförmåga. Om detta tillgodoses 

främjas elever tillfredställelse och aktiviteten läsning drivs troligtvis av intresse, vilket i 

enlighet med Gärdenfors (2010) gynnar den inre motivationen.  

7.2.2 Inre eller yttre motivation? 

Lärarna beskriver att de arbetar på olika sätt, vilket utifrån min tolkning för att främst 

främja elevers inre motivation. Eleverna lyfter fram flera betydelsefulla aspekter för 

deras motivation att läsa skönlitteratur och deras tankar är viktiga för att det är de som 

ska utvecklas och inhämta kunskaper. Eleverna beskriver främst aspekter som är 

främjande för deras inre motivation men i vissa fall är det svårt att utläsa tanken bakom 

det de för fram. Att tillgodose alla de aspekter som eleverna beskriver är problematiskt 

utifrån ett lärarperspektiv men det viktigaste är att lärare reflekterar kring vad som är 

elevernas mål med de olika motivationshöjande aspekterna. Om elevernas mål inte är 

kopplat till aktiviteten läsning utan genomförs för att exempelvis få massage eller enbart 

få slappa i en soffa samtidigt som läsning genomförs, bör lärare vara uppmärksamma då 

dessa främst främjar deras yttre motivation. Det är eftersträvansvärt att främja elevers 

inre motivation eftersom då de läser för sin egen skull (Pintrich & Schunk, 2002). Av den 
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anledningen bör lärare lyssna in och tillgodose de aspekter som är främjande för elevers 

intresse, inlevelse och förståelse av en skönlitterär boks handling. 

7.2.3 Slutord och relevans för kommande yrkesroll 

I denna diskussion har jag försökt belysa problematiken kring att motivera elever att läsa 

skönlitteratur. Studiens resultat stämmer till stor del överens med den forskning och 

litteratur som behandlats i bakgrunden. I diskussionen har inte alla motivationshöjande 

aspekter ur ett lärar- och elevperspektiv förts fram, vilket visar att det många aspekter 

som påverkar elevers motivation att läsa skönlitteratur. Vissa kategorier har kunnat 

sammanställas men flera olika motivationshöjande aspekter har lyfts fram som 

betydelsefulla inom dessa kategorier och ingen aspekt motiverar samtliga elever. Således 

är min slutsats i likhet med Cole (2002) att vad som motiverar elever att läsa 

skönlitteratur är komplext. Cole (2002) för fram att lärare behöver undervisa på olika sätt 

för att alla elevers motivation att läsa ska främjas. I Lgr 11 under skolans värdegrund och 

uppdrag lyfts elevers olikheter fram och undervisningen ska därmed anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2016b). I resultatet beskriver lärarna att de 

arbetar med varierande arbetssätt och arbetsmetoder i undervisningen och således är min 

slutsats att lärarna arbetar med avsikt att främja alla elevers motivation att läsa 

skönlitteratur.  

Inledningsvis beskrev jag att denna studie utgår både från ett lärar- och elevperspektiv 

med avsikt att få en samlad bild av hur lärare bör arbeta för att främja elevers motivation 

att läsa skönlitteratur. Att studien har belyst problematiken ur bådas perspektiv är, enligt 

mig, studiens styrka. Den har bidragit med fördjupad kunskap och förståelse för vilka 

yttre och inre motivationshöjande aspekter som är betydelsefulla för elevers motivation 

att läsa skönlitteratur. Denna studie belyser dessutom alla elevers olikheter och att lärare 

behöver skapa en undervisning och läsmiljö som främjar alla elevers motivation. 

Fortsättningsvis har studien bidragit med större förståelse för hur betydelsefull 

motivationen är för elevers läsutveckling men även hur betydelsefull läsutvecklingen är 

för elevers motivation. Detta är av stor relevans för mitt kommande yrkesliv då jag som 

grundlärare för förskoleklass och årskurs 1-3 behöver skapa en undervisning som ger 

elever de bästa förutsättningarna att utveckla sin läsförmåga och motivation.  

7.2.4 Förslag på vidare forskning 

Studien har väckt nya tankar. Som tidigare nämnts är denna studiens empiri insamlat 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och bygger således på hur lärare beskriver 

att de arbetar för att motivera elever att läsa skönlitteratur. Förslag på vidare forskning är 

att fortsätta undersöka hur lärare arbetar för att motivera elever att läsa skönlitteratur 

genom att använda fler datainsamlingsmetoder, exempelvis observationer, med avsikt att 

ge en djupare förståelse av lärares arbete. Fortsättningsvis vore det intressant att 

undersöka liknande problematik som denna studie har belyst genom att involvera fler 

deltagare och därmed få ett djupare och mer generaliserbart resultat. I denna studie har 

lärarna lyft fram betydelsen av att ha en god relation med en elevs hem för att delvis 

uppmuntra elevers föräldrar att motivera sina barn att läsa skönlitteratur. I Lgr 11 
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framgår det att skolan ska vara ett stöd för familjer i deras ansvar för elevers utveckling 

och därmed måste ett samarbete ske med hemmen (Skolverket, 2016b). Ytterligare 

förslag på vidare forskning vore därmed att undersöka hur lärare är ett stöd för elevers 

familjer och vilka konsekvenser det får för elevers motivation att läsa skönlitteratur.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för elever 

 Vad heter ni?  

 

 Vilken klass går ni i? 

 

 Kan ni berätta vad skönlitteratur är? 

 

 Vad tycker ni om att läsa skönlitterära böcker? 

Är det roligt? Är det tråkigt? 

 

 Hur är det att lyssna på böcker? 

 

 När får ni lust att läsa böcker? Vad ger er lust att läsa? 

 

 Vad är det som gör en bok bra? 

 

 Skulle ni kunna berätta om er favoritbok?  

 

 Skulle ni kunna berätta om någon tråkig bok ni läst någon gång? Läste ni klart 

den boken? 

 Hur hittar ni bra böcker? 

 

 Hur tänker ni om att läsa många böcker? Gör ni det?  

  

 Gör ni något i skolan som kan få er att få lust att läsa en bok? 

 

 Vad gör ni när ni läst ut en bok? Får ni något när ni läst? 

 

 Är det något ni tycker är spännande som ni vill berätta mer om? 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide för lärare 

 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

 I vilka årskurser är du behörig att undervisa i? 

 

 Vilken årskurs undervisar du i idag? 

 

 Hur gör du som lärare för att motivera elever till att läsa skönlitteratur? 

 

 Vilka motivationshöjande aspekter påverkar elevers läsmotivation, anser 

du? 

 

 Hur arbetar du i din undervisning för att motivera elever till att läsa 

skönlitteratur? 

 Kan du berätta om hur du uppmuntrar elever efter att de har läsa 

skönlitteratur? 

 

 Hur går du tillväga om elever inte vill läsa skönlitteratur? 

 

 Vem är det som bestämmer elevernas val av skönlitterär bok? 

 

 Organiserar du klassrummet på något speciellt sätt för att motivera elever 

att läsa skönlitteratur? 

 

 I vilken utsträckning tror du tillgång till böcker spelar roll i klassrummet? I 

vilken utsträckning spelar biblioteket roll?  

 

 Hur ställer du dig till att elever får läsande förebilder? 

 

 Är det något du vill lägga till eller kommentera ytterligare? 

 



 

 

Bilaga 3 

Missivbrev 

Hej!  

Mitt namn är Karin Edman och jag studerar till grundlärare med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Under min sista termin skriver jag nu mitt självständiga examensarbete inom ämnet 

svenska. I examensarbetet ska en studie genomföras där jag vill ta reda på vad lärare och 

elever anser motiverar elever att läsa skönlitteratur 

I min undersökning kommer jag att intervjua både lärare och elever. Eleverna kommer att 

intervjuas i fokusgrupper där cirka 4-5 elever intervjuas samtidigt i grupp. För att kunna 

genomföra min undersökning vill jag gärna intervjua ert barn. Intervjun kommer att ta 

cirka 20-30 minuter, genomföras under lektionstid och kommer att ljudinspelas. 

Deltagandet är frivilligt och det är tillåtet att avbryta sin medverkan när som helst. 

Ljudinspelningen kommer efteråt att transkriberas och tillgång till ljudfilen kommer 

endast jag som intervjuar, min handledare och examinator att ha. Efter att mitt 

examensarbete är godkänt och inspelat material har uppfyllt sitt syfte kommer ljudfilen 

att raderas. Ert barns namn kommer inte att nämnas i arbetet utan ersätts med ett fiktivt 

namn.  

Jag vore väldigt glad om du som elev vill delta i min studie. Jag vore också tacksam om 

du som vårdnadshavare tillåter ditt barn att medverka. Ditt barns medverkan har en stor 

betydelse för studiens genomförbarhet. Är det något ni funderar över får ni gärna höra av  

er till mig via mejl: edka1306@student.ju.se 

Tack! Med vänliga hälsningar Karin Edman. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elevens namn:   

Elev: 

o JA, det går bra att intervjua mig  

o NEJ, jag vill inte bli intervjuad. 

Vårdnadshavare: 

o JA, jag godkänner att mitt barn blir intervjuat. 

o NEJ, jag tillåter inte att mitt barn blir intervjuat 

Datum och underskrift av vårdnadshavare. 

Talongen lämnas till klasslärare snarast! 



 

 

Bilaga 4  

Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Karin Edman och jag studerar till grundlärare med inriktning mot 

förskoleklass och årskurs 1-3 på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. 

Under min sista termin skriver jag nu mitt självständiga examensarbete inom ämnet 

svenska. I examensarbetet ska en studie genomföras där jag vill ta reda på vad lärare och 

elever anser motiverar elever att läsa skönlitteratur.  

I min undersökning kommer jag att intervjua både lärare och elever. Intervjun med dig 

som lärare kommer vara individuell och tar cirka 30-45 minuter att genomföra samt 

kommer att ljudinspelas. Deltagandet är frivilligt och det är tillåtet att avbryta sin 

medverkan när som helst. Ljudinspelningen kommer efteråt att transkriberas och tillgång 

till ljudfilen kommer endast jag som intervjuar, min handledare och examinator att ha. 

Efter att mitt examensarbete är godkänt och inspelat material har uppfyllt sitt syfte 

kommer ljudfilen att raderas. Ditt namn kommer inte att nämnas i arbetet utan ersätts 

med ett fiktivt namn.  

Jag vore väldigt tacksam om du vill medverka i min studie då det kommer ha en stor 

betydelse för studiens genomförbarhet. Om du vill delta får du gärna kontakta mig via 

mejl eller telefon snarast och meddela att du är intresserad. Intervjun är tänkt att 

genomföras under vecka 17, eventuellt under vecka 18. I ditt meddelande kan du nämna 

dag och klockslag som passar dig. Talongen nedanför kan du lämna till mig när vi ses. 

Om det är något annat du funderar över får du gärna höra av dig till mig via mejl: 

edka1306@student.ju.se 

 

Tack! 

Med vänliga hälsningar Karin Edman. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lärarens namn:   

JA, jag godkänner att det går bra att intervjua mig  

NEJ, jag vill inte bli intervjuad. 

Datum och underskrift av lärare 

Återlämna lappen till Karin Edman.  


