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SAMMANFATTNING 

Litteraturstudien syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar elevers motivation till 

läsning. För att uppnå studiens syfte kommer frågeställningarna ’’Vilka kritiska aspekter bör 

läraren uppmärksamma för att i sin undervisning bidra med ökad läsmotivation hos eleverna?’’ samt Vilken 

effekt har användningen av digitala verktyg på elevers läsmotivation? att besvaras. 

Den här systematiska litteraturstudien är byggd på studier med kvalitativa- och kvantitativa 

metoder. Två huvudsakliga kategorier har framkommit som ett resultat i studien. Första  

kategorin är Sociala interaktionsfaktorer som belyser vikten av lärarrollen, klasskamrater och 

deltagande samt familjens stöd som viktiga faktorer för elevers engagemang och motivation 

för läsning. Den andra kategorin är Informations- och kommunikationstekniska faktorer som 

huvudsakligen uppmärksammar att elevers användning av digitala verktyg gynnar elevers 

läsutveckling och läsmotivation. En sammanfattande slutsats är att lärare, klasskamrater och 

familjemedlemmar är viktiga aktörer för främjandet av elevers läsmotivation. En annan 

slutsats är att lärare genom eget engagemang ska utveckla sina tekniska kunskaper för att kunna 

implicera digitala verktyg i undervisningen. De nämnda faktorerna visar sig vara betydelsefulla 

för den inre- och yttre motivationen och stimulerar elevers läsmotivation olika beroende på 

värderingar och intressen.  

Nyckelord: Motivation, Läsning, Åk 4-6, Undervisning  

Postadress:                          Gatuadress:           Telefonnummer:          Fax: 

Högskolan för lärande               Gjuterigatan 5       036–101000                        036–101000 

och kommunikation 

Box 1026  

551 11 JÖNKÖPIN 

 

JÖNKÖPING UNIVERSITY                  

School of education and communication 

Högskolan i Jönköping 

Självständigt arbete för grundlärare 4–6, 

15 hp 

Grundlärarprogrammet med inriktning 

mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 

Vårterminen 2019 

 



 
 

3 

Innehållsförteckning  
SAMMANFATTNING .............................................................. Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Inledning ......................................................................................................................................... 4 

1. Syfte och frågeställning ........................................................................................................... 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

3.1 Resultaten i PIRLS ................................................................................................................ 6 

3.2 Interaktion mellan lärare och elev ........................................................................................ 7 

3.3 Digitala verktyg inom skolan .................................................................................................... 7 

3.4. Begrepp ................................................................................................................................ 8 

3.4.1 Motivation .......................................................................................................................... 8 

3.4.2 Inre motivation ................................................................................................................... 9 

3.4.3 Yttre motivation .................................................................................................................. 9 

3.4.4 Motivation och läsning i Lgr11 ........................................................................................ 10 

4. Metod .................................................................................................................................... 10 

4.1 Informationssökning ............................................................................................................ 11 

4.2 Kriterier för inklusion ......................................................................................................... 12 

4.3 Urval ................................................................................................................................... 12 

4.4 Materialanalys .................................................................................................................... 13 

5. Resultat .................................................................................................................................. 15 

5.1 Sociala interaktionsfaktorer ................................................................................................ 15 

5.1.1 Lärarrollens betydelse ..................................................................................................... 15 

5.1.2 Klasskamrater och delaktighet ......................................................................................... 16 

5.1.3 Familjen ........................................................................................................................... 17 

5.2 Informations och kommunikationstekniska faktorer ........................................................... 17 

6. Diskussion ............................................................................................................................. 20 

6. 1 Metoddiskussion ................................................................................................................. 20 

6.2 Resultatdiskussion ............................................................................................................... 21 

6.1 Kategorierna i förhållande till inre och yttre motivation.................................................... 21 

6.2.1 Sociala interaktioner ........................................................................................................ 21 

6. 3 Informations och kommunikationstekniska faktorer .............................................................. 24 

6.4 Studiens betydelse för verksamheten och framtida lärarroll .............................................. 24 

6.5 Slutsats ................................................................................................................................ 25 

7. Referenslista .............................................................................................................................. 25 

1. Bilaga 1: Litteraturöversikt ................................................................................................... 29 

 



 
 

4 

 

Inledning 

Under mitt andra VFU-tillfälle intervjuade jag två elever på samma skola med syfte att 

synliggöra deras tankar och uppfattningar kring läsning. Eleverna gick i två separata 

klasser med olika lärare som hade behandlat läsning på olika sätt. Den elev vars lärare hade 

stimulerat och förstärkt dess relation till läsning var väl medveten om att läsningen skulle 

bidra till ett utökat ordförråd och en rikare fantasi. Läsningen gynnade också eleven vid 

skrivtillfällen då den blev inspirerad av händelser och figurer den tidigare stött på i böcker. 

Den andra eleven hade dessvärre inte många svar på varför läsningen skulle kunna vara 

gynnande och hade en uppfattning om att bänkboken var en ’’utfyllnadsaktivitet’’. Läsning 

av bänkboken ansågs vara ett sista alternativ när hen var klar med sin uppgift eller när det 

inte fanns något annat att göra. Intervjun med eleverna väckte ett stort intresse för 

läsförståelse och kom till att bli en grund till varför jag valde att skriva denna studie.  

Läsförståelsen är viktig och påverkar elevernas inlärning för alla ämnen i skolan. Vi lever 

i ett läsande samhälle där det konstant dyker upp situationer som kräver att vi ska kunna 

läsa och skriva. För att individer ska kunna anpassa sig till samhället, ta del av och utveckla 

det, behöver de stärka sina redskap och vara redo att använda dem. 

Hur stark läsare en individ är påverkas av dess attityd till läsningen. De elever som har 

positiv inställning till läsning och läser mycket för nöjes skull är de som generellt sett har 

ett betydligt högre genomsnittligt läsprovresultat (Skolverket, 2017b). Elever befinner sig 

i olika utvecklingsfaser och är därför i behov av olika utmaningar för att bli motiverade 

och utveckla sina läskunskaper (Skolverket, 2017b). För att stödja deras läsutveckling är 

det essentiellt för lärare att vara medveten om vilka faktorer som är betydelsefulla för deras 

motivation. Undervisningen i klassrummet har stor betydelse för elevens läsinlärning och 

fortsatt läsutveckling (Fredriksson & Taube, 2012).  

Litteraturstudien redovisar hur elever kan motiveras till läsning genom en sammanställning 

av vad olika forskningsresultat säger om motivation och läsintresse. 
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1. Syfte och frågeställning  

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vad aktuell forskning säger om motivationens 

betydelse för elevers läsutveckling samt belysa hur lärare kan öka motivationen för läsning 

hos elever i F-6.  

Följande frågeställningar kommer besvara studiens syfte:  

• Vilka kritiska aspekter bör läraren uppmärksamma för att i sin undervisning bidra 

med ökad läsmotivation hos eleverna?  

• Vilken effekt har användningen av digitala verktyg på elevers läsmotivation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 

 

2. Bakgrund  

Bakgrunden består av ett innehåll som har betydelse för det studien presenterar. Först 

sammanställs olika läsprovsresultat i PIRLS (3.1) för att därefter övergå till en beskrivning 

av interaktionens betydelse för lärar-och elevrelationen (3.2). Fortsättningsvis kommer en 

begreppslista (3.3) som förklarar definitionen av begreppet motivation (3.3.1) och de två 

grenarna: inre motivation (3.3.2) samt yttre motivation (3.3.3). Avslutningsvis redogörs 

vad läroplanen och kommentarmaterialet benämner om begreppet motivation (3.4). 

Motivation och läsning är två centrala begrepp som berörs i denna litteraturstudie.  

3.1 Resultaten i PIRLS  

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en fördjupningsstudie med 

syfte att undersöka läsförmågan hos elever i årskurs 4 (Skolverket, 2017b). Elevernas 

läsförmåga undersöks genom att de får läsa både skönlitterära texter och sakprosa som de 

sedan får svara på frågor om. Det är en studie som har genomförts vart femte år sedan 2001 

och Sverige har deltagit år 2001, 2006, 2011 och 2016. Syftet med PIRLS är bland annat 

att undersöka elevers läsförmåga nationellt och internationellt, följa utvecklingen av 

elevers läsförmåga över tid och jämföra skillnader mellan olika länders skolsystem för att 

uppmärksamma eventuella behov av förbättringar i läsundervisning (Skolverket, 2017b, s. 

10–13).  

I undersökningen som genomfördes 2001 beslutade Skolverket att elever i både skolår 3 

och skolår 4 skulle prövas men läsresultatet för skolår 3 skulle endast finnas som bilaga. 

Läsprovresultaten för skolår 4 visar att de svenska eleverna hade 2001 den högsta 

genomsnittliga poängen på den allmänna lässkalan av alla deltagande länders barn från 

samma skolår (Skolverket, 2003b). 

Resultaten i PIRLS 2006 visar att läsförmågan hos tioåriga elever har sjunkit. Även om 

detta inte är en slutsats att dra då tillbakagången inte slår generellt i trendstudien från 2001 

till 2006, visar resultatet att andelen starka och mycket starka läsare har minskat de senaste 

åren (Skolverket, 2017b, s. 13).  

Trenden med sänkt resultat bestod också i PIRLS 2011. Från 2001 till 2006 sjönk 

genomsnittet för de svenska eleverna på provet. I PIRLS 2016 fick eleverna i genomsnitt 

13 poäng mer än de elever som deltog 2011, men sex poäng mindre än de som deltog 2001.  

Som ett resultat är det möjligt att se att nedgången för de högst presterande eleverna skedde 

mellan 2001 och 2006 och planade därefter ut, samtidigt som nedgången för de lägst 

presterande skedde mellan 2001 och 2011. Det är även synligt att de högst presterande 

eleverna haft en resultatuppgång mellan 2011 och 2016 och är nu på samma nivå som 

2001, medan de som presterade lägst ligger kvar på samma nivå som 2011. Skillnaden 

mellan hög- och lågpresterande elever har däremot inte ökat mellan 2001 och 2016 

(Skolverket, 2017b).   
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3.2 Interaktion mellan lärare och elev 

Undervisningen utförs tillsammans av lärare och elev, det är därför viktigt att förstå 

betydelsen av hur deras relationer är beroende av varandra (Birnik, 1999, s. 5–6). 

Kvaliteten på samspelet mellan lärare och elev måste vara hög för att skapa en bas för 

förändringar hos elever (Frost, 2002, s. 93). Synen på lärar-och elevrollen har förändrats 

genom tiderna, dessa rollförändringar står att hitta i de stora samhällsförändringarna som 

skett och den förändrade synen på vad kunskap är och vad lärande innebär. Berg (2011, s. 

48) skriver om utvecklingen som har gått från att se lärande som överföring av yttre 

kunskaper, via att se lärande som ett individuellt förändrat tankemönster, till att se lärande 

som ett samspel mellan människan och dess miljö. När läraren agerar mer som en mentor 

och handledare än undervisare kommer läraren och eleven få en närmare relation till 

varandra (Birnik, 1999, s. 5–6). Svaga elever prioriterar lärarens förmåga att skapa god 

stämning och att leva sig in i andra, medan duktiga elever prioriterar lärarens 

undervisningsskicklighet och ämneskunskaper (Frost, 2002, s. 93). Frost (2002, s. 96) 

skriver om hur stor betydelse lärarens personliga egenskaper har för elevernas 

utvecklingsmöjligheter då den, genom sina reaktioner, definierar det psykologiska rum 

som eleven ska utvecklas i, där självkänsla och självförtroende utgör grunden för 

förändring.  

Den närmaste superkraft en människa har tillgång till, är någon eller flera relationer med 

värme och omtanke i botten. För att hjärnan ska utvecklas normalt behöver vi människor 

som tar hand om oss med kärlek och omsorg. Goda relationer påverkar människan konkret 

och det är därför viktigt att som lärare tro på sina elever, ge dem stöd, bekräftelse och 

trygghet för att stärka deras självkänsla och stadieutveckling (Iwarsson, 2016, s. 111–114).  

3.3 Digitala verktyg inom skolan                                                                                                                          

Datorernas processorkraft har under de senaste 40 åren ökat betydligt mycket och den 

digitala tekniken har idag kommit att bli en del av utbildningssektorn. Idag vänder 

miljontals människor sig till i första hand Google och Wikipedia för att få tillgång till 

information. Vårt sätt att producera, sprida kunskap och lära oss och förstå saker har 

förändrats utav tekniken och har gjort att tekniken numera är en central aspekt av de 

’’formella’’ organisationsstrukturerna inom både obligatorisk och högre utbildning. 

Skolor, högskolor och universitet blir allt mer digitala och myndigheter över hela världen 

lanserar regelmässigt nationella program och initiativ för utbildningstekonologi i sina 

försök att hänga med i den digitala tidsåldern (Selwyn, 2017, s. 11-15). De förändringar 

och tilläggen i styrdokumenten angående digital kompetens och programmering är en 

utmaning för skolor och lärare. Trots utmaningen är det en intressant didaktisk möjlighet 

för att utveckla hur arbete med ett kunskapsområde kan ske och hur lärare kan stödja 

elevers lärarande utifrån deras befintliga kunskaper och intressen. Motivation har länge 

diskuterats vad det gäller lärande. I industrisamhällets skola innebar motivation många 
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gånger om att väcka motivation, medan begreppet i det moderna samhället handlar mer om 

att ta till vara motivation för lärande, genom att bland annat anpassa undervisningen till 

eleverna. Den individanpassade undervisningen innebär ett mer flexibelt förhållningssätt 

till var elever kan börja med att bearbeta ett kunskapsområde och med vilka redskap de 

tillåts använda (Åkerfeldt, 2018, s. 12–20). 

3.4. Begrepp  

3.4.1 Motivation  

Motivation kan enkelt beskrivas som en kemisk process i människans belöningssystem och 

den mest ursprungliga formen kan med stor sannolikhet hittas i drivkraften att överleva 

(Iwarsson, 2016, s. 50). Begreppet kommer från det latinska ordet “moti´vum” som betyder 

att röra sig (Giota, 2013, s. 139). Motivation handlar om varför människor gör det som de 

gör, om varför de väljer det ena istället för det andra, om deras engagemang i de aktiviteter 

de väljer delta i och även hur uthålliga de är när utmaningar och svårigheter dyker upp 

(Bråten, 2008, s. 75). Det är affekterna som får oss att agera och motiverar därigenom alla 

aktiviteter. När det lilla barnet upptäcker leksaken på golvet framför sig, väcks intresset 

och barnet gör rörelser för att försöka ta sig fram till leksaken. Det är känslorna som barnet 

upplever som får det att vilja närma sig eller dra sig undan (Brodin & Hylander, 2002, s. 

51). För att kunna förstå vad som påverkar individens ageranden och hur vissa kan förstå 

en sak men inte andra, måste vi fokusera på motivationens innersta kärna, alltså på vad det 

är som orsakar rörelse (Iwarsson, 2016, s. 50).  

 

En individs motivation, enligt många motivationsforskare, benämns av de uppfattningar, 

värderingar och mål som han eller hon har (Bråten, 2008, s. 75). Människan har historiskt 

motiverats till jakt, fiske och bärplockning när den har varit hungrig och till flykt när den 

har jagats av fienden (Iwarsson, 2016, s. 51). Det är en del psykologiska och fysiologiska 

processer: behov, instinkter, drifter, motiv, intressen, vilja och mål som får människan att 

vilja bete sig eller röra sig på ett speciellt sätt. Processerna samspelar med varandra med 

emotioner och kognitiva förutsättningar (Giota, 2013, s. 56).  

Motivationen hos eleverna innefattar deras egna mål i nutid och i framtid med att gå i 

skolan och lära eller inte lära (Giota, 2013, s. 139).  I en jämförelse med en starkt motiverad 

individ och en mindre stark individ presterar den starkt motiverade upp till tolv hela gånger 

högre än den omotiverade. Det är inte en överdrift att säga att motivationen är en stor faktor 

för människans förändring (Iwarsson, 2016, s. 50). 
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3.4.2 Inre motivation  

Enligt Westlund (2016, s. 39–40) visar forskningsresultat på att eleverna måste vara 

motiverade till det de ska göra för att de ska kunna lära sig. Trots detta får arbetet med inre 

motivation lite plats i skolan.  

Motivation som kommer inifrån kan vara uppväxtvillkor- alltså om familjens normer och 

värderingar värderas högt kommer dessa tas över av den unge, egna förvärvade normer, 

värderingar och attityder samt egen självbild, självkänsla och det egna självförtroendet 

(Börjesson, 2012, s. 74).  

Det finns ett autonomiperspektiv på inre motivation där individen har självbestämmande. 

Perspektivet syftar till att människor har ett behov som är medfött i att vara självständiga, 

de engagerar sig i aktiviteter och arbetsuppgifter för att de vill det eller för att de uppfattas 

som intressanta och lustfyllda i sig (Giota, 2013, s. 87–88).  Inre motivation karakteriseras 

av en önskan eller drift att lära genom att upptäcka vilket betyder att barn provar sina idéer 

och utforskar olika alternativ. 

Giota (2013, s. 99) belyser att det finns ett positivt samband mellan elevernas inre 

motivation och att de går i klasser där miljön främjar eller tillåter att de får handla 

självständigt. Den inre motivationen hos eleven förväntas minska om deras handlingar 

uppfattas som beroende av yttre faktorer och inte som styrda eller beroende av dem själva. 

Den inre motivationen minskar också om eleverna får en yttre belöning för någon 

skoluppgift som de redan tycker är intressant att jobba med. Istället för att ge yttre 

belöningar till sina elever bör lärare stärka den inre motivationen genom att se till att 

undervisningen blir givande. Elevernas kognitiva flexibilitet, kreativitet och 

begreppsmässiga förståelse stimuleras om läraren utgår från elevernas perspektiv, erbjuder 

fler val och försäkrar sig om att uppgifterna är tillräckligt intressanta och utmanande 

(Giota, 2013, s. 99).                  

                                                                                                                                

3.4.3 Yttre motivation  

Motiverande faktorer som kommer utifrån kan vara förvärvad kunskap, betydelsefulla 

personer, upplysning och information samt andra människors erfarenheter och kunskaper. 

Barnets påverkan för yttre motivation blir större ju äldre barnet blir. Människan jämför sig 

med andra och tar del av andras erfarenheter och därför blir förebilder, hjältar och 

hjältinnor viktiga faktorer för motivation och för att känna lust inför uppgifter (Börjesson, 

2012, s. 75). 

Elever som är yttre motiverade förväntas engagera sig i aktiviteter och skoluppgifter för 

att de tror att deras stora intresse ska leda till personliga privilegier. Det kan exempelvis 
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vara belöningar i form av beröm från lärare eller ett högre betyg och men också ett sätt att 

undvika att få bestraffningar eller hamna i konflikter. Yttre motivation har en generell 

definition och den är att elever förväntas lära i skolan för att det är vad som förväntas av 

dem, de lär sig inte för att de själva vill (Giota, 2013, s. 88–89). Gjorta (2013) förklarar att 

elever tvingas till att bli yttre motiverade genom att de måste anpassa sig till föräldrarnas, 

skolans och situationens krav och sträva mot mål som kan vara långt bort från det egna 

behovet eller intresset. Detta för att skolan inte individualiserat undervisningen efter deras 

förutsättningar, mål, intressen och behov. De uppgifter som eleverna förväntas göra i 

skolan är ofta ointressanta, tråkiga och inte tillräckligt utmanande. Att nå framgång genom 

att vara inriktade på prestation eller genom yttre motivation lyckas endast de med som är 

kunskapsmässigt kunniga och lever upp till skolans kriterier på socialt beteende och på 

prestationer (Giota, 2013, s. 89).  

 

3.4.4 Motivation och läsning i Lgr11 

Westlunds (2016, s. 39–40) yttrande om att motivation inte har tillräcklig med plats i 

skolan stämmer vid genomsökning av begreppet i läroplanen. Sökning av ordet motivation 

i läroplanen ger ingen träff, men i en mening: ’’Skolan ska bidra till elevernas harmoniska 

utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans 

verksamhet’’ får man läsa en diskret definition av begreppet (Skolverket, 2011, s. 11). Ett 

annat citat för en diskret definiering av motivation är ’’Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära’’ (Skolverket, 2011, s. 5).’’Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att 

läsa och skriva’’ (Skolverket, 2011, s. 257) stödjer studiens belysning om motivationens 

relevans för läsning, där synonymen ’’intresse’’ används istället för motivation. Hade 

lärarnas arbetssätt sett annorlunda ut om begreppet hade uppmärksammats i läroplanen? 

Hade elevernas resultat i PIRLS sett annorlunda ut idag?  

 

4. Metod  

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas motivation till 

läsning och för att genomföra detta arbete krävdes en kvalitativ analys av forskningsstudier 

i form av vetenskapliga artiklar, tidskriftsartiklar och doktorsavhandlingar. Materialet som 

används till studien studeras, tolkas och kategoriseras för att möjligtvis upptäcka likheter 

och skillnader som är relevanta för studiens syfte. Det systematiska arbetet med insamling, 

tolkning och analysering bidrar förhoppningsvis till en mer djupgående kunskap om vilka 

resultat olika undersökningar har gett och vad som ligger i grund till detta.  

I detta avsnitt behandlas studiens datainsamling (4.1), kriterier för inklusion (4.2), urval 

och databearbetning.  
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4.1 Informationssökning   

När jag började med informationssökningen använde jag mig av söktjänsterna Primo samt, 

Eric (The Education Resources Center) som kom till mest användning för studiens 

resultatdel. För att hitta material till mitt resultat använde jag mig av följande sökord på 

Eric kopplad till studiens syfte: ’’Reading AND interest AND middle school’’ som gav 

279 träffar, ’’reading AND positive AND motivation’’ som gav 344 träffar, Reading  AND 

motivation AND interest AND elementary students’’ som gav 176 träffar, ’’reading 

motivation AND digital AND classroom AND elementary’’ som gav 22 träffar samt 

’’digital AND reading AND elementary AND motivation’’ som gav 28 träffar. Därefter 

användes Thesaurus som representerar ordförrådet som används i dokumenten som 

innehåller ERICs digitala biblioteksinsamling. För att studien ska bestå av tidigare och 

aktuell forskning avgränsades inklusionerna till publikationsår 2005–2018. Ett förslag på 

sökord som gav en relevant träff för studiens resultat var ’’ ((digital)  AND  (DE "Audio 

Books") )  AND  (DE "Reading Motivation"), som gav 2 träffar.  För att få en överblick 

över hur mycket forskning som fanns om problemområdet användes databasen Eric-The 

Education Resources Center, där de allra första sökningarna gjordes. Databasen innefattar 

området utbildning. Sökord som ’’läsning motivation’’ (62 träffar) och ’’barn elever 

läsning’’ (39 träffar) gjordes på databasen PRIMO, där två utav träffarna var 

doktorsavhandlingar som kom till användning i studien. SwePub, en nationell söktjänst 

som erbjuder vetenskapliga publiceringar vid svenska lärosäten, användes för att göra 

liknande sökningar som gjordes på Eric. Tråkigt nog kom inte databasen till mycket nytta 

eftersom artiklarna som hittades där redan var funna på ERIC. ‘’Peer reviewed’’ kryssades 

i inför varje sökning eftersom vetenskapligt och kritiskt granskade publikationer är vad 

som eftersökes.  

De permanenta nyckelorden vid sökningarna som gjordes bestämdes, som tidigare nämnt, 

utifrån studiens syfte och problemformulering. Dessa nyckelord var ’’motivation’’ och 

’’reading’’ för studiens resultat. 

För att kunna forma och utöka sökningarna som gjordes användes booleska operationer. 

För att kombinera två term placerades ‘’AND’’ i mitten och vid sökningar och ‘’OR’’ för 

att minst en av termerna skulle finnas med i dokumentet. I slutet av sökandet, när de olika 

söktjänsterna hade utforskats med begränsande sökord och avgränsade kriterier, användes 

trunkering ‘’*’’ för att finna alla former av nyckelordet. För att använda funktionen rätt 

skrevs början av sökordet, t.ex. ‘’läs*’’ och då kom alternativ som läsförmåga, 

läsförståelse, läsning, läsintresse o.s.v. upp. Som resultat gav användningen av 

trunkeringen betydligt fler träffar och det blev då betydligt mycket svårare att hitta 

relevanta dokument.  
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4.2 Kriterier för inklusion  

Vid granskning av litteraturen fastställde jag fem kriterier för att datainsamlingen skulle 

överstämma med litteraturstudiens syfte och behandla studiens frågeställningar. Det första 

kriteriet för inklusion var att materialet som skulle användas för studielitteraturen skulle 

vara peer reviewed. Det andra kriteriet innefattar att det insamlade materialet skulle 

behandla läsning och motivation. Det tredje kriteriet för litteraturstudiens var att det skulle 

inkludera material som berörde årskurs F-6. Jag gjorde dock undantag för Anderssons 

(2017) doktorsavhandling som bland annat behandlade en studie med deltagande elever i 

årskurs 7. I Orla Colgate, Paul Ginns och Nigel Bangalls (2016) studie undersöktes en 

grupp med förskoleelever samt en grupp med elever i årskurs 2. Här använde jag mig 

endast av det resultat som behandlade gruppen med skolår 2. Det fjärde kriteriet var att 

begränsa publikationsåren för källorna från tidigast år 2005 för att undersöka vad tidigare 

samt aktuell forskning belyser om motivation till läsning. Det femte och sista kriteriet var 

att ta användning av internationella forskningar för att inte begränsa studien till 

undersökningar som endast har gjorts i Sverige.  

 

 

4.3 Urval   

Litteraturstudiens urval består av totalt elva publikationer, varav tre är doktorsavhandlingar 

och resterande är tidskriftsartiklar. Urvalet av samtliga publikationer sammanställs i 

tabellen nedan och är ordnad utefter vilket år de publicerades.  

Författare  År  Publikationstyp  Titel 

Karin Jönsson 2007 Doktorsavhandling  LITTERATURARBETETS 

MÖJLIGHETER; En studie 

av barns läsning i årskurs F-

3  

I Long & Szabos 2016 Vetenskaplig 

artikel  

E-readers and the effects on 

students’ reading 

motivation, attitude and 

reading comprehension 

during guided  

Lotta C. Larson  2010 Tidskriftsartikel  The Next Chapter in E-book 

Reading an Response 

Anna-Karin 

Svensson 

2011 Doktorsavhandling  LÄRARSTUDENTERS 

BERÄTTELSER OM 
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LÄSNING; Från tidig 

barndom till mötet med 

lärarutbildning  

Lotta C. Larson 2012 Tidskriftsartikel  Its Time to Turn the Digital 

Page : RESERVICE 

TEACHERS EXPLORE E-

BOOK READING  

Pamela Pittman 

& Barbara 

Honchell  

2014 Tidskriftsartikel  Literature Discussion: 

Encouraging Reading 

Interest and Comprehension 

in Struggling Middle 

School Readers 

Lotta C. Larson 2015 Tidskriftsartikel  

 

E-BOOKS AND 

AUDIOBOOKS: Extending 

the Digital Reading 

Experience  

Orla Colgate, 

Paul Ginns, & 

Nigel Bangall  

 

2016 Tidskriftsartikel  The role of invitations to 

parents in the completion of 

a child’s home reading 

challange  

Helena 

Andersson 

2017 Doktorsavhandling MÖTET DÄR VI BLIR 

SEDDA; En studie om 

elevers engagemang i 

skolan  

Lindsey Moses & 

Laura Beth Kelly  

2018 Vetenskaplig 

artikel  

’We’re a little loud. That’s 

because we like to read!’: 

Developing positive views 

of reading in a diverse, 

urvan first grade  

Ghazal 

Ghalebandi S.  & 

Noorhidawati A.   

2019  Vetenskaplig 

artikel  

Engaging Children With 

Pleasure Reading: The E-

Reading Experience 

 

4.4 Materialanalys  

Materialet för litteraturstudien analyserades i tre faser. Den första fasen innefattade en 

överskådlig granskning av materialen som helhet med utgångspunkt i sammanfattning, 

syfte och inledning. Därefter var fokuset på om materialets resultatdel hade relevans för 

mitt studieresultat. Fortsättningsvis skrevs det en översiktlig sammanfattning av 

publikationernas syfte, metod, teoretisk utgångspunkt, resultat samt diskussion som 

därefter sammanställdes i en analysöversikt (bilaga 1). Materialanalysens tredje fas innebar 

att jämföra likheter och skillnader i de olika materialen som skulle användas för studiens 
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resultatdel. Det som gjordes vid denna fas var att skriva ner alla artikelnamn på en spalt på 

ett lösblad, för att sedan skriva ner kategorier som framkom på deras resultatdel. När 

resultatdelen analyserades använde jag mig utav två olika metoder för att kategorisera 

materialet. Den första kategorin, sociala interaktionsfaktorer (5.1) som berör studiens 

första frågeställning (Vilka kritiska aspekter bör läraren uppmärksamma för att i sin 

undervisning bidra med ökat läsmotivation hos eleverna?) analyserades med hjälp av 

färgkodning. Varför jag valde att ha den kategorin är för att när jag läste igenom materialet 

insåg jag att sociala relationer har en stor betydelse för elevers läsmotivation. Denna 

kategorin delades upp i ännu mindre kategorier, där allt som berörde relationen mellan 

eleven och läraren markerades med rosa, relationen med klasskamraterna markerades med 

gult och allt som berörde familjen markerades med grönt. Nästa kategori berör studiens 

andra frågeställning (2) (Vilken effekt har användningen av digitala verktyg på elevers 

läsmotivation?). Här använde jag mg utav färgade klisterlappar som användes på samma 

sätt som färgkodningen men här kunde jag göra lite mer anteckningar om de olika digitala 

verktygens funktioner. Färgkodningen var en bra metod för att analysera materialet 

eftersom det blir enklare att ta fram det material som behövdes för att stäkra resultatet. Jag 

valde dessa kategorier utifrån vilka områden som mitt material berörde. När två eller flera 

studier var överens om att en viss faktor, exempelvis familjens stöd, är betydelsefull för 

elevers läsmotivation blev det till en kategori.  

Materialanalysen krävde en del bearbetning då jag fick använda mig utav många 

internationella texter och vid flera tillfällen fick jag gå tillbaka och läsa källorna igen för 

att få en helhetsbild av vad de olika studiernas resultat.  Det blev ganska enkelt att upptäcka 

vilka likheter publikationerna hade och vilka delar som var intressanta att väva in i mitt 

resultat. Studiens resultat är påverkad av val av material och prioritering av kategorier som 

jag har gjort.  Hade jag hittat andra studier med andra resultat hade det i sin tur påverkat 

vilka kategorier jag hade fått sortera fram och hur studiens resultat hade sett ut.  
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5. Resultat  

I resultatdelen presenteras de olika kategorierna som besvarar studiens 

frågeställningar:  

• Vilka kritiska aspekter bör läraren uppmärksamma för att i sin undervisning bidra 

med ökad läsmotivation hos eleverna?  

• Vilken effekt har användningen av digitala verktyg på elevers läsmotivation?  

Sociala interaktionsfaktorer (5.1) är den första kategorin och besvarar studiens första 

frågeställning. Denna kategorin behandlar lärarrollens betydelse (5.1.1), klasskamrater 

och delaktighet (5.1.2) och familjen (5.1.3) samt Informations och 

kommunikationstekniska faktorer (5.2). Den andra kategorin Informations och 

kommunikationstekniska faktorer besvarar studiens andra frågeställning och redogör 

teknikens betydelse för elevernas läsutveckling och läsmotivation. Avslutningsvis anknyts 

de olika kategorierna till inre och yttre motivation (5.2).  

5.1 Sociala interaktionsfaktorer  

5.1.1 Lärarrollens betydelse  

I en studie skriven av Svensson (2011) undersöks lärarstudenters erfarenheter och 

upplevelser av det initiala mötet med läsning. Svensson (2011, s. 185) lyfter begreppet 

viktiga andra och skriver om elevers relation till dessa. Han skiljer på positiva viktiga 

andra och negativa viktiga andra. Dessa begrepp är som en kategori för viktiga individer 

som har en positiv eller negativ inverkan på eleven beroende på deras engagemang. De 

positiva viktiga andra är sådana som är inspirerande, medan de negativa viktiga andra är 

motsatsen, alltså motbilden till elevernas inspirationsfigur. Som ett resultat visar det sig att 

lärare bör ha ett eget intresse för litteratur för att kunna inkluderas i kategorin positiva 

andra. Svensson (2011) kommer fram i sin studie till att hur hen väljer att introducera och 

lyfta fram läsning för eleverna har en betydelse då hens egen uppfattning om läsning kan 

spegla av sig i deras inställning till läsning. Lärarens karaktär och val av 

undervisningsmetod får därför en betydande funktion i stödjandet för utvecklingen av 

elevernas läsning (s. 176).   

Anderssons (2017) studie hade fokus på elevers engagemang och lust att lära utifrån 

lärmiljöns utformning och undervisningens genomförande. I studien skriver Andersson om 

det psykologiska engagemanget som exempelvis är huruvida relationer mellan elev och 

lärare, klasskamrater och familj upplevs som goda. Resultatet visade att en relation upplevs 

som god av eleverna när lärare lyssnar på eleverna, när de har kamrater och när de har stöd 

i sitt skolarbete av sin familj (Andersson, 2017, s. 98). För att eleverna ska uppleva en god 

relation till sina lärare visar det sig att det är viktigt att de känner att de har en djupare 

relation till dem. För en sådan relation krävs det att lärarna bekräftar att de är intresserade 
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av dem som person och inte bara som elev (Andersson, 2017, s. 96). Lärarens bekräftelse 

och omsorg är en aspekt av skollivet som är betydelsefull för eleverna och kan bli en del i 

en engagerande lärmiljö (Andersson, 2017, s. 104).  

Pittman och Honchells (2014) studie syftade till att upptäcka hur litteraturdiskussioner 

påverkar elever med lässvårigheter. Resultatet visar att lärare kan väcka ett läsintresse hos 

elever, speciellt dem som har lässvårigheter, och få dem att bli motiverade och börja njuta 

av texten de har läst genom att skapa en lärmiljö som tillåter diskussion. De lärarledda 

diskussionerna är meningsfulla och ska väcka tankar kring läsningens betydelse och göra 

dem medvetna om på vilka sätt läsningen gynnar dem.  

Både Anderssons (2017) och Svenssons (2011) resultat är överens om vilken betydelse 

lärarens engagemang har för elevernas utveckling i läsning. Anderssons resultat visar att 

en lärare som positivt stödjer elevernas utveckling och anpassar undervisningen utifrån 

pedagogiska och litteraturdidaktiska kunskaper upplevs som en engagerad lärare (2017, s. 

175–176). Svensson resultat visar att en engagerad lärare har mer än en ytlig relation till 

eleverna och kan anpassa text och bok utifrån elevernas intresse, behov och förutsättningar. 

När elever upplever att lärarens val av böcker och texter är genomtänkta och har ett 

medvetet syfte kommer relationen till läraren också uppfattas som värdefull (Svensson, 

2011, s. 176). När både läraren och eleverna är delaktiga i det pedagogiska mötet kring 

läsning skapas en betydelsefull relation mellan parterna (Svensson, 2011, s. 176).  

5.1.2 Klasskamrater och delaktighet  

Som ett resultat i Anderssons (2017) studie visar det sig att elevers delaktighet och 

inflytande över sin lärmiljö är essentiellt för att de ska uppleva att deras lärmiljöer är 

engagerade (s. 105). Detta framställs också tydligt på Moses och Kellys (2018) studie där 

de fastställde ett pedagogiskt mål om att uppmuntra läsintresse bland 28 elever i årskurs 1. 

Resultatet visar att elevernas delaktighet och engagemang kring böcker, läsning och 

författare återspeglade sig positivt i deras inställning till läsning. Diskussioner med lärare 

och klasskamrater skapade en god läsmiljö i klassrummet som bidrog till andra aktiviteter 

och sociala interaktioner som i sin tur utvecklade deras positiva åsikter om läsning.  

Jönssons (2007) syfte med sin studie var att skapa förutsättningar för eleverna att bli 

deltagare och medskapare i en läsargemenskap med fokus på läsning av skönlitteratur samt 

ge en bild av yngre elevers lösningar av skönlitteratur i skolan. Resultatet visar att elever 

kan motiveras på olika vis genom olika aktiviteter som att läsa tillsammans, läsa enskilt 

och bokdiskussioner. Aktiviteterna är främjande för elevers läsmotivation och gör att 

läsningen blir betydelsefull och rolig. Jönsson lägger fokus på bokdiskussioner i sitt 

resultat, som visar att diskussionerna är betydelsefulla för elevers läsutveckling och 

motivation till läsning då påståenden och tankar som kamraterna delar med sig av ger den 

enskilda eleven möjligheter att möta nya perspektiv. Lärarens frågor och uppmaningar gör 

att eleven får möjlighet att fördjupa sina tankar kring texten och på så vis utvecklas även 

förståelsen (2007, s. 234). Jönsson menar att den gemensamma läsningen bidrar till att 
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eleverna utvecklas som läsare och ger eleverna en möjlighet att positionera sig i 

förhållande till texter (Jönsson, 2014, s. 238).  

Pittman och Honchell (2014, s. 125) skriver också om samtalens positiva effekter för 

läsmotivationen. Resultatet visar att när elever får engagera sig i diskussioner kring texter 

de har fått läsa får de en djupare förståelse om texten eftersom de får möjlighet att ta del 

av klasskamraternas perspektiv. Utbytet av tankarna och idéerna som uppstår i dessa 

samtal bidrar till att klassen tillsammans kan synliggöra sådant som tidigare inte var 

självklart. Denna möjlighet är gynnande för alla i klassrummet eftersom det underlättar 

förståelsen av texten och ger läsningen en djupare betydelse.  

5.1.3 Familjen   

Utöver elevens relation till lärare och klasskamrater påverkar även familjen elevens 

psykologiska engagemang i skolan. Anderssons (2017) resultat tyder på att elevers relation 

till lärare, familj och vänner har påverkan på deras engagemang och åsikter kring 

skoluppgifter och framtida målsättningar. Det visar sig att elever som har bra sociala 

relationer som stöttar dem i skolarbeten visar sig vara de som anstränger sig i skolan. I 

dessa sociala relationer är familjen en betydande faktor som texten nedan kommer handla 

om. Resultatet i studien visar att när eleverna upplever att familjen stöttar dem både när 

det går bra och när det går mindre bra i skolarbetet och att de ställer upp och stöttar när de 

får problem i skolan är en god förutsättning för bra resultat i skolan (Andersson, 2017, s. 

98).  

I en studie skriven av Colgate, Ginns och Bagnalls (2017) görs det två undersökningar om 

hur föräldrars stöttning av skolarbeten påverkar elevers engagemang och motivation för 

läsning. Resultatet om vilken betydelse föräldrarnas engagemang har för elevers 

motivation till läsning visar sig likna det resultat som Anderssons (2017) studie 

presenterade. De deltagande undersökningsgrupperna var en grupp med förskoleelever och 

en grupp med elever i årskurs 2. Utmaningen var att uppmuntra eleverna att läsa minst 30 

böcker hemma från februari till slutet av augusti genom PRC (Premier’s Reading 

Challenge), utmaningen som är avsedd för att stödja elevers utveckling av läskompetens 

genom hemläsning.  

5.2 Informations och kommunikationstekniska faktorer 

Användning av digitala verktyg vägledde eleverna till nya övningar och stärkte relationen 

mellan eleven och texten. Larsson presenterar (2010, s. 17) i sin studie där sjutton 

amerikanska elevers i årskurs två deltog. 

Ghalebandi och Noorhidawatis (2019, s. 1225) kommer i sin studie fram till att 

användningen av digitala verktyg med ’’touch skärmar’’ är både fysiskt och mentalt 

ansträngande. I studien deltog 12 elever, där syftet var att beskriva barns upplevelser av att 

läsa e-böcker vid användning av iPads. Den fysiska ansträngningen hänvisar till att dessa 

skärmar kan liknas en bok som barnen tycker om att bära på. Den mentala ansträngningen 
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identifieras som den ansträngning som krävs vid läsaktiviteter som kräver uppmärksamhet 

och koncentration. Många e-böcker är utrustade med ett brett utbud av effektiva verktyg 

och funktioner som underlättar och ger stöd för läsningen (Larsson, 2015, s. 284). Lärarens 

viktiga uppdrag är att se till att eleverna läser oftare och längre (Larson, 2015, s. 276). 

Larsson (2012) kommer fram i sitt resultat till att användningen av digitala verktyg i 

undervisningen är betydelsefull och nödvändiga för att engagera och motivera eleverna. 

Om det finns möjlighet för tillämpning av e-böcker i undervisningen bör det ges till 

eleverna och det är lärarens ansvar att utveckla sina digitala kunskaper för att förmedla 

dessa till eleverna och väcka ett intresse hos dem.  

I en annan studie av Larsson (2015) besökte hon en klass med elever i årskurs 6 vid 17 

olika tillfällen. Istället för att tilldela eleverna tryckta texter fick de läsa sina texter som e-

böcker på eras så kallade ’’paddor’’. Tack vare funktionerna som e-böckerna hade 

programmerade utvecklade eleverna sitt uttal vid lyssning av texterna samt att de fick även 

lära sig att läsa fortare och fick ett utökat ordförråd. Helt plötsligt blev läsningen mycket 

roligare. Resultatet i studien synliggör att e-böcker bidrar till ökad motivation och fokus 

vid läsning. 

Larson (2010; 2015), presenterar i sina två studier några intressanta och användbara 

funktioner för e-böcker som bidrar till ökat läsintresse som bland annat är 

noteringsverktyg, textöverstrykning, inbyggda ordböcker och text-till-tal. Dessa 

funktioner ska bidra till att underlätta läsningen för eleverna samt göra läsningen njutbar 

och rolig. Noteringsverktygen underlättar att förstå texten. Genom att infoga personliga 

anteckningar kan eleven senare få en återkoppling till det som har lästs tidigare och på så 

sätt minnas fler detaljer utan att behöva läsa om texten på nytt (Larson, 2010, s.18). För 

markering av karaktärer, okända ord eller viktiga stycken i texten kan eleverna använda 

sig av överstrykningsfunktionen som också finns tillgänglig. De inbyggda ordböckerna är 

uppskattade av majoriteten av eleverna eftersom sökningen av ord eller synonymer blir 

mycket effektivare och stödjer elevernas läsförståelse (Larsson, 2015, s. 285). Istället för 

att hoppa över avancerade ord eller avbryta läsningen för att söka upp ordet i en ordbok 

kan elever genom att använda denna funktion få en förklaring till ordet och läsa vidare. 

Detta bidrar till att eleven upplever att texten blir mer sammanhängande och att innehållet 

blir mer givande och intressantare (Larson, 2015, s. 174). Upplevelsen av text-till-tal 

funktionen, alltså när texten blir uppläst av en röst, kan däremot variera från elev till elev. 

En del elever upplever att rösten är störande eftersom en inte går ihop med karaktärernas 

röst som de skapat i deras fantasier. Andra uppskattar denna funktionen till högsta grad då 

den stödjer läsningen av svåra ord och texter och främjar elevens intresse för texten 

(Larsson, 2010, s. 20).  

I Long och Szabos (2016) studie deltog 19 elever i årskurs 5. Syftet med studien var att 

mäta elevernas attityd till läsning och läsförståelse och hur motivationen till läsning 

påverkades beroende på om eleverna fick använda digitala läsmedel eller pappersformat 

för att läsa en text. Resultatet för denna studien skiljer sig lite från studieresultaten ovan. I 

motivationstestet gick det att i resultatet se att motivationen till läsning inte hade någon 
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stor påverkan av vilket läromedel eleverna använde sig utav vid läsning. Resultatet ger 

stöd åt båda sidor i frågan om att använda teknik i klassrummet. Det som upptäcktes 

däremot var att den digitala texten var en motiverande faktor då den ökade elevernas 

engagemang som ledde till högre presentationer men kunde samtidigt också vara en 

vägspärr till instruktioner när den inte fungerade ordentligt.  

Larson (2015, s. 285) kom fram i sin studie till att lärarna inte behöver känna press på att 

vara experter vid användning av digitala verktyg men att det är givande att undersöka de 

olika funktionerna innan de introduceras till eleverna. Funktionerna stödjer elevernas 

läsning och ger dem en möjlighet att utvecklas som läsare. Digitala verktyg är därför 

essentiella för undervisningen då de stimulerar elevernas läsupplevelse. Teknik och 

digitala verktyg är motivationshöjande. Genom dess stöttning av uttal, ljud, ordförklaringar 

och andra verktyg stödjer de elevernas utveckling. När lärare inkluderar digitala verktyg i 

klassrummet ges eleverna en möjlighet att erfara nya lästekniker som är främjande för 

deras utveckling (Larson, 2010).  

.  
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6. Diskussion  

I diskussionsavsnittet presenteras metoddiskussionen (6.1), resultatdiskussionen (6.2) 

slutsats (6.3) och slutligen vidare forskning (6.4). Metoddiskussionen består av en 

diskussion kring svagheter och styrkor, sökord, val av informationssökning.  

6. 1 Metoddiskussion 

För att sökningarna inte skulle bli selektiva hade jag i åtanke att inte söka på faktorer i 

mina sökningar. För att få relevanta träffar på sökningarna som gjordes användes några 

centrala begrepp som ’’reading’’ och ’’motivation’’. För att begränsa sökningen och 

anpassa träffarna till årskurs F-6 användes sökordet ’’elementary school students’’. Dessa 

sökord är relaterade till studiens frågeställning. Jag gjorde misstaget och tog för givet att 

’’elementary school students’’ betydde grundskola, när det egentligen innefattar åldrarna 

5-11. Det innebär att träffarna vid användningen av det sökordet uteslöt skolår 6.  

För att få nya och intressanta träffar ersattes ’’motivation’’ med ’’interest’’. Som ett 

resultat av den breddade sökningen hittades både relevanta och mindre relevanta 

publikationer för studien. En del publikationer grundade sig på läsförståelse och även om 

läsförståelse var relevant för studien stod det inte mycket alls om vilken koppling det hade 

till elevers motivation. Därför fick dessa artiklar uteslutas. Ett annat försök som gjordes 

var att tillägga sökordet  ’’enjoy’’ där två artiklar fångade mitt intresse men efter en analys 

av studiens abstract och resultatdel insåg jag snabbt att de dessvärre också relaterade  mer 

till läsförståelse och mindre till läsmotivation. För att ännu en gång variera sökningen lades 

sökordet ’’reading experience’’ till och tre publikationer upptäckes och alla presenterade 

relevanta faktorer till studiens resultatdel. Utifrån en av publikationerna gjordes det även 

en kedjesökning och ännu en relevant publikation hittades. Det är essentiellt att ha i åtanke 

att studiens syfte liksom frågeställning under arbetets gång har skrivits om några gånger. 

Detta har varit nödvändigt för att kunna besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte 

då publikationerna som har valts inte hade besvarat den ursprungliga frågeställningen. 

Tillvägagångssättet för att samla in data påverkar mitt urval och därmed även mitt resultat. 

Användningen av databaser har begränsat urvalet av artiklar. De publikationer som har 

använts för studien har varit funna på databasen ERIC och Primo eftersom relevanta 

artiklar inte hittades på andra databaser. En stor anledning till detta hade säkerligen med 

mina sökord att göra. Trunkering vid sökningen breddade antalet träffar rejält och därför 

valde jag att inte analysera träffen som kom upp vid sökningen då det hade varit mycket 

tidskrävande. Om denna funktion hade använts hade det förmodligen påverkat valet av 

artiklar. En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är att en artikel har valts ut genom 

kedjesökning. En sista faktor som kan ha påverkat är att jag inte hade kriterier för begränsat 

antalet sökträffar.  

Det sammanlagda antalet av vetenskapliga publikationer är elva stycken, varav tre 

doktorsavhandlingar. De utvalda källorna är kvalitativa, kvantitativa och även en 

kombination av båda eftersom innehåller intervjuer, enkäter och litteraturstudier.  
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6.2 Resultatdiskussion  

Det som i forskning tydligt har visat sig ha en påverkan på elevers läsmotivation är de 

sociala relationerna eleverna har (5.1). I denna kategorin ingår bland annat läraren, 

klasskamraterna och familjen som har en påverkan på elevers inre- och yttre motivation 

till att prestera i skolan. Det framgår också tydligt att elever i undervisningen blir 

motiverade av användning av IKT (5.2).  I resultatdiskussionen kommer dessa aspekter 

relateras till studiens syfte och frågeställning. Först kommer en översiktlig diskussion om 

kategorierna i förhållande till inre och yttre motivation. Därefter kommer kategorierna i 

resultatdelen (5) att behandlas var för sig, i denna delen diskuteras inre och yttre motivation 

mer ingående. Avslutningsvis kommer studiens betydelse för verksamheten och framtida 

lärarroll (6.3) att diskuteras.  

6.1 Kategorierna i förhållande till inre och yttre motivation  

Sociala interaktionsfaktorer och Informations- och kommunikationstekniska faktorer är 

två kategorier med olika innehåll som påverkar elevernas motivation på skiljande sätt.  

Den första kategorin Sociala interaktionsfaktorer redogör för lärarens, klasskamraternas 

och familjens betydelse för elevens engagemang och motivation. Denna kategori är svår 

att sätta en stämpel på då de inkluderade individerna i kategorin både kan ses som en inre 

men också en yttre faktor för elevernas motivation till läsning. Den inre motivationen 

utvecklas och växer när läsningen uppfattas som något intressant och gör att eleven får en 

önskan eller drift av att vilja lära och utveckla sig. Om läraren skapar en god 

klassrumsmiljö som främjar deras utveckling kan elevernas inre motivation öka. Om 

elevens familj värdesätter läsningen och stöttar eleven och om eleven värderar familjens 

värderingar högt kommer det också bidra till att den inre motivation förstärks. Faktorer 

som däremot kan påverka deras yttre motivation är bekräftelsen den får av dessa individer. 

När eleven exempelvis får ett bra provresultat, beröm från lärare, familj eller klasskamrater 

känner den sig bekräftad och den yttre motivationen blir då stimulerad.  

Den andra kategorin Informations och kommunikationstekniska faktorer kan också ses 

som en inre och yttre faktor för motivationen. Om eleven använder sig av digitala verktyg 

på grund av hens intresse för teknik blir det en yttre faktor för motivationen men om eleven 

däremot använder verktygen för att läraren exempelvis har bett om det i syfte till att lära.  

 

 

6.2.1 Sociala interaktioner  

Lärarrollens betydelse  

Läraren är en aktör som har en betydelsefull påverkan för elevers motivation och 

engagemang i skolan. Hur läraren väljer att introducera läsningen till eleverna har en stor 
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betydelse för elevernas inställning till läsning eftersom eleverna uppmärksammar lärarens 

beteende och attityd till litteratur. Det är därför viktigt att läraren själv värderar läsningen 

högt och formar undervisningen på ett sådant sätt att eleverna känner av lärarens personliga 

engagemang och intresse (Svensson, 2011, s. 175–176).  

Det är lärarens ansvar att skapa förståelse hos eleverna om för varför läsningen är viktig 

och på vilka sätt läsningen gynnar deras kognitiva utveckling. I inledningen (1) togs 

eleverna som intervjuades vid ett VFU-tillfälle som ett exempel på hur lärarens val av 

undervisning. Eleverna hade utmärkande och skiljande uppfattningar kring varför läsning 

förekommer i undervisningen. Den ena eleven såg läsningen som ett betydelsefullt 

moment som även utvecklade andra förmågor medan den andra inte ansåg att läsningen 

hade en nödvändig betydelse för lärandet och att det var utfyllnadsaktivitet. Den andra 

elevens inställning till läsning kan vara mycket problematiskt och är en faktor som kan 

bromsa deras motivation till att vilja utvecklas som läsare. Eleven med positiv inställning 

har ett eget intresse för att läsa och behöver inte någon yttre faktor för att bli motiverad. 

Eleven med negativ syn på läsning har däremot ingen inre motivation, så den behöver yttre 

faktorer som motiverar den för att läsa.  

Läsmotivationen kan stimuleras genom att läraren med hjälp av sina pedagogiska och 

litteraturdidaktiska kunskaper strukturerar lektioner och inkluderar aktiviteter där eleverna 

är aktivt deltagande för att skapa ett intresse för läsningen. Det kan vara bra att börja med 

att ge elever kunskap om läsningens betydelse och göra dem medvetna om läsningens 

betydelse för deras utveckling (Pittman & Honchell, 2014, s. 125) och hur det påverkar 

deras framgång inom andra skolämnen. Genom att välja teman och författare som elever 

är intresserade av och som de på något vis kan relatera till kan läraren ge läsundervisningen 

en betydelse. Genomtänkta och omsorgsfullt planerade lektioner är något som uppskattas 

av eleverna och bidrar till ökad inre motivation, även hos dem som saknar ett läsintresse 

(Svensson, 2011, s. 175–176).  

Ett sådant arbetssätt gör att elever ser lärarens karaktär som betydelsefull och kan placera 

hen i facket positiva viktiga andra som Svensson (2011) skriver om (se avsnitt 5.1.1). När 

eleven anser att läraren är en betydelsefull aktör kommer de att värdera lärarens 

värderingar om läsning högt och på så sätt blir läraren själv en yttre motiverande faktor för 

eleverna. Läraren kan genom att arbeta på detta sätt bidra med att öka elevernas inre- och 

yttre motivation till läsning. Jag anser att det är viktigt för läraren att skilja på vad som 

bidrar till ökad inre motivation och yttre motivation och att i sitt arbete kunna balansera 

för effektivast resultat.  

 

Klasskamrater och delaktighet 

För att elever ska våga vara delaktiga, dela med sig av personliga tankar och åsikter är det 

viktigt att läraren ständigt arbetar med att skapa en god klassrumsmiljö. För att skapa en 
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sådan miljö bör lärare och elever tillsammans diskutera hur en sådan undervisningsmiljö 

kan skapas och förbättras. Anderssons (2017, s.) lösning för att uppnå idealet om samspel 

och gemenskap mellan lärare och elev samt elev och elev är att tillsammans komma med 

förslag till lektionsplanering. När elever känner att de har inflytande i undervisningen 

kommer de känna sig som viktiga individer i en demokratisk arbetsmiljö där deras tankar 

och åsikter är viktiga för omgivningen. En demokratisk arbetsmiljö som tolererar och 

respekterar åsikter kan bidra med att elever i klassrummet vågar ta för sig i exempelvis 

klassrumsdiskussioner utan att på något vis vara rädda för att bli exkluderade. Detta i sin 

tur bidrar till att eleverna kommer våga ta ställning och framföra sina tankar och 

uppfattningar kring texter i helklassdiskussioner.  

Möjligheten för elevernas positionering bidrar till att eleverna utvecklas som lärare 

(Jönsson, 2014, s. 238) då de får möta nya perspektiv som ger dem en djupare förståelse 

kring texten (Pittman & Honchell, 2014, s. 125). Den respons som elever får av lärare och 

klasskamrater när de deltar i diskussionerna kan stärka deras yttre motivation då de 

responsen kan ge dem en bekräftelse. Moses och Kelly (2018) och Pittman och Honchell 

(2014) är överens om att elevers delaktighet i textdiskussioner och engagemang kring 

böcker, läsning och författare utvecklar deras positiva inställning till läsning. Detta kan 

tolkas som att bekräftelsen stärker den yttre motivationen men innehållet som utvecklar 

deras läsintresse stärker däremot den inre motivationen.  

Familjen 

Den första tiden av de flesta människors liv spenderas tillsammans med familjen. Dessa 

individer som vi kallar för familj är delvis de som formar oss genom att uppfostra oss på 

ett visst sätt. Deras värderingar och bekräftelse för många individer kan därför värderas 

högt. Detta går att se i Colgates, Ginns och Bagnalls (2017) undersökning, där elever blev 

motiverade till att läsa betydligt fler böcker med hjälp av familjens stöd hemifrån. Stödet 

eleverna får hemifrån är en god förutsättning för ett bra skolresultat (Andersson, 2017, s. 

98). Om familjen exempelvis värderar skolan högt och eleven uppfattar familjens 

värderingar och som något viktigt kan familjen ha en stor betydelse för elevens 

läsmotivation. Ett synsätt som en elev med en sådan relation till familjen kan vara ’’min 

familj anser att skolan är viktig att engagera sig i och jag vet att de vill mitt bästa, så därför 

anser jag också att skolan är viktig för min framtid’’. Denna eleven tar över sin familjs 

värderingar och tankar kring skolan och eftersom viljan för att lyckas kommer från inre 

intressen stärker familjens värderingar kring skolan elevens inre motivation. Om eleven 

sköter skolsysslorna för ett bra omdöme eller betyg att imponera föräldrarna på, kommer 

detta istället påverka elevens yttre motivation.  

Kommunikation mellan lärare och familjemedlemmar blir därför en viktig förutsättning då 

det stödja elever utveckla sitt läsintresse. Det är viktigt att skolan och vårdnadshavare är 

överens om hur frågor kring elevers läsmotivation ska behandlas för att arbetet i skolan 

ska ge effektivast påverkan för deras utveckling av läsmotivation.  
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En sak som däremot skolan inte ska ta förgivet är att förvänta sig att föräldrar ska involvera 

och engagera sig i barnens utveckling i skolan. Det är viktigt att ha i baktanke att alla 

familjer inte har samma ekonomiska, kunskapskapsmässiga och relationsmässa 

förutsättningar och därför kan inte skolan förlita sig på elevers familjer och dela upp 

ansvaret om deras läsutveckling med dem. Därför är det också viktigt att skolan ser till att 

lösningen till god läsförmåga hos eleverna bör ligga främst i skolan och att se till att alla 

elever får den stöd de behöver i undervisningen.  

6. 3 Informations och kommunikationstekniska faktorer  

Studiens resultat (5.2) syftar till att användning av digitala verktyg i undervisning ger 

positiva effekter som stärker elevers läsmotivation. Om lärare har tillgång till digitala 

verktyg bör detta komma till användning för att ge elever en möjlighet att använda det i 

utbildningssyfte. I ett kollegialt samarbete tror jag att det är fullständigt möjligt för alla 

lärare att införskaffa sig tillräckligt mycket kunskap om verktygen för att kunna 

implementera detta i undervisningen. Det finns troligtvis lärare som undviker 

användningen av digitala verktyg för att de inte har erfarenheter kring det och är bekväma 

med sitt tidigare arbetssätt som de anser fungera bra med eleverna. En lärare kan med hjälp 

av sina kollegor få en möjlighet att utveckla sina kunskaper om och användningen av 

digitala verktyg. För att göra eleverna bekanta med digitala verktyg behöver inte lärare 

vara experter, utan kan genom att själva eller tillsammans med kollegor undersöka 

verktygen och sedan presentera detta för eleverna (Larsson, 2015).  

Larssons (2010) studie visade på att inkludering av digitala verktyg i klassrummet var 

främjande för läsutveckling då det ger dem möjlighet att erfara nya lästekniker tack vara 

alla funktioner som ingår i verktygen (se avsnitt 5.2). Att låta elever utforska och utveckla 

sina tekniska kunskaper är mycket viktigt anser jag. Användning av tekniska verktyg är en 

mycket relevant kompetens i dagens samhälle och är något ingår i människors vardag. 

Därför anser jag att lärare ständigt bör ha en vilja att utveckla sina egna tekniska kunskaper 

för att sedan kunna stimulera elevernas.  

 

 

 

 

 

6.4 Studiens betydelse för verksamheten och framtida lärarroll 

Studiens frågeställning’’ Vilka kritiska aspekter bör läraren uppmärksamma för att i sin 

undervisning bidra med ökat läsmotivation hos eleverna? formulerades på så vis för att 
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skaffa upplysning om vilka faktorer som är gynnande för elevers läsmotivation. 

Litteraturstudien är byggd på 10 forskningar som har granskats och tolkats i studiens 

resultatdel (5) och diskussionsdel (6). Granskningen av forskningarna har bidragit en 

fördjupad kunskap om vad lärare bör inkludera i klassrummet för att stimulera 

utvecklingen av läsmotivation hos eleverna samt. Tack vare studien har jag förstått hur stor 

betydelse textdiskussionerna har för eleverna och hur jag i framtiden bör behandla 

läsningen i klassrummet. Studien har även bidragit med ökad kunskap om IKT’s betydelse 

för elevers läsmotivation.  

6.5 Slutsats  

Genom att i litteraturstudien ha svarat på frågeställningen ’’Vilka kritiska aspekter bör 

läraren uppmärksamma för att i sin undervisning bidra med ökat läsmotivation hos 

eleverna?’’ har studiens syfte (beskriva vad aktuell forskning säger om motivationens 

betydelse samt belysa hur lärare kan öka motivationen för läsning hos elever i F-6) 

uppnåtts. Det som har framkommit i studien är att läraren, klasskamraternas och familjens 

stöd och uppmuntran i skolgången är oerhört viktigt för elevers läsmotivation. Det är därför 

viktigt att som vuxen, framför allt som lärare och förälder, att motivera barn till läsning 

genom intressanta böcker som de har någon relation till. Studien ger kunskap om samspelet 

mellan barnens intresse och läsmotivation och är något som lärare bör uppmärksamma. 

Elevens delaktighet och inflytande i sina studier har också framkommit som en viktig 

faktor för motivationen. Flera forskningar som litteraturstudien har behandlat är överens 

om att användningen av IKT i klassrummet är gynnande för elevers läsmotivation. Främst 

har fokuset legat på E-böcker och dess funktioner som i studien visar ska vara underlätta 

elevers läsning och bidra med att göra läsningen mer njutbar för eleverna. Dessa faktorer 

visar sig kunna påverka elevers inre motivation lika mycket som deras yttre motivation, 

och vad de påverkar visar sig vara ytterst individuellt.  

Forskningen som jag har tagit del av har väckt mycket tankar kring och har gett lärorika 

erfarenheter som i framtiden kommer att komma till användning.  

6.5 Vidare forskning  

Studien har synliggjort några faktorer som påverkar elevers läsmotivation, den har dock 

inte breddat ut sig tillräckligt för att få med andra viktiga faktorer som påverkar elevers 

läsmotivation. Andra studier som har granskats i sökprocessen (som dock har uteslutits på 

grund av diverse skäl) behandlar faktorer som läsförståelse, högläsning och tystläsning. 

Vidare forskning på detta område kan exempelvis vara:  

- Faktorer som gynnar elevers läsmotivation inom svenskämnet.  

- Digitala verktyg som stöd för elevers läsmotivation.  
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- Det är en fin design. 

Intressant framsida med 

starka färger. 

 

- En kvalitativ 

undersökning. En enkät med 

frågor skickas till 68 

studenter som har sökt till 

lärarutbildningen på 

högskolan. Utav dessa 68 

blir endast 12 stycken 

inbjudna till ett organiserat 

möte i 1,5 timme där de 

individuellt blir intervjuade. 

Denna studien är baserad på 

4 stycken utvalda studenter 

utav de 12.  

 

Sverige   

Sociokult

urellt 

perspekti

v på 

lärande.  

Studien redogör 

sammanfattningsvis att 

positiva och negativa 

’’viktiga andra’’ som bland 

annat kan inkludera lärare är 

betydande för elevernas 

motivation i skolan. Det är 

även viktigt att belysa 

vikten av elevernas 

delaktighet i aktiviteter har 

för läsningen. För att alltid 

fortsätta att utvecklas är det 

också viktigt att elevernas 

utmanas under 

utbildningens gång.  

 

Deanna Long & 

Susan Szabo 

 

’’E-readers and the 

effects on students’ 

reading motivation, 

attitude and 

comprehension during 

guided reading’’  

 

2016  

 

ERIC 

Studien syftar 

till att 

undersöka 

elevernas 

attityd till 

läsningen 

beroende på 

vilka läromedel 

de fick 

använda vid 

läsning. I 

undersökninge

n får en grupp 

läsa en text 

digitalt medan 

den andra 

-Designen är fin och 

strukturerad med tydliga 

rubriker.   

 

-En kvalitativ och 

kvantitativ undersökning. 

Undersökningen är gjord i 

en skola i Texas med 35 

deltagande elever i årskurs 

5.  

 

Amerika  

Studien 

utgår från 

3 teorier. 

Dessa är 

nämnda 

som 

följande: 

The 

transactio

nal 

theory, 

The 

motivatio

n theory 

och The 

engagem

Resultatet visar ingen 

signifikant skillnad mellan 

eleverna som läste texten 

på pappersformat eller 

digitalt. Däremot 

framkom det att en del 

elever kan uppleva att 

användning av digitala 

läromedel kan öka 

motivationen till läsning 

då de är smidigare och 

roligare att använda. V     
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gruppen får 

läsa det på ett 

lösblad.  

ent 

theory.  

Ghazal Ghalebandi 

S.  & Noorhidawati 

A.   

 

’’Engaging Children 

With Pleasure 

Reading: The E-

Reading Experience’’ 

 

2019 

 

Vetenskaplig artikel 

 

ERIC 

Syftet med 

studien är att 

beskriva barns 

upplevelser av 

att läsa e-

böcker vid 

användning av 

iPads.  

-Tydliga rubriker och 

färgglada bilder som livar 

upp designen.  

 

-12 barn, 5 pojkar och 7 

flickor, deltog i 

undersökningen.  

 

-En kvalitativ undersökning. 

Elever observeras när läser 

e-böcker och intervjuas 

kring deras upplevelser.  

 

Malaysia  

 

Grunden 

för 

studien är 

en 

engagem

angsmod

ell för 

elevers 

läsutveck

ling med  

en 

motivatio

n 

orientera

d 

inriktning

. 

Resultatet visar att barnens 

e-bok läsupplevelse 

omfattar både motiverande 

konstruktioner och 

beteendemässiga 

engagemang.   

Helena Andersson 

 

’’ Mötet där vi blir 

sedda; En studie om 

elevers engagemang i 

skolan’’ 

 

2017 

 

Doktorsavhandling  

 

 

Syftet med 

Anderssons 

avhandling är 

att bidra 

kunskap om 

elevers 

engagemang i 

skolans 

verksamhet, 

genom att 

identifiera 

aspekter som 

påverkar 

engagemang3e

t i skilda 

skolkontexter. 

- Syftet med Anderssons 

avhandling är att bidra 

kunskap om elevers 

engagemang i skolans 

verksamhet, genom att 

identifiera aspekter som 

påverkar engagemang3et i 

skilda skolkontexter. 

 

 

I studie 1 deltar 1298 

svenska elever i årskurs 7. I 

studie 2 deltar svenska 14 

elever och IU lärare.  

 

- Kvalitativ metod används 

där deltagarna bland annat 

fyller i enkäter och 

intervjuas.  

- Sverige  

Sociokult

urellt 

perspekti

v på 

lärande.  

Resultatet tyder på att 

elevers relation till lärare, 

familj och vänner har 

påverkan på deras 

engagemang och åsikter 

kring skoluppgifter och 

framtida målsättningar. 

Elever som har bra sociala 

relationer som stöttar dem i 

skolarbeten visar sig också 

vara de som anstränger sig i 

skolan.  

 

 Karin Jönsson  

 

Syftet är att 

skapa 

förutsättningar 

-Fin design och trevlig 

framsida. Tydlig och 

välgjord uppläggning av 

Sociokult

urellt 

perspekti

Resultatet visar att elever 

kan motiveras på olika vis 

genom olika aktiviteter som 
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’’Litteraturarbetets 

möjligheter; En studie 

av barns läsning i 

årskurs F-3’’ 

 

2007 

 

Doktorsavhandling  

 

ERIC 

för eleverna att 

bli deltagare 

och 

medskapare i 

en 

läsargemenska

p med fokus på 

läsning av 

skönlitteratur 

samt ge en bild 

av yngre 

elevers läsning 

av 

skönlitteratur i 

skolan.   

 

 

innehållsförteckning samt 

välstrukturerat innehåll. 

 

- En klass observeras i 4 år, 

från och med att de är 6 år 

till 9 år gamla. I början av 

studien gick det 24 elever i 

klassen. I kapitel 8 beskrivs 

4 utvalda elevers 

läsutveckling under dessa 4 

år. 

 

-En kvalitativ undersökning.  

 

Sverige  

v på 

lärande.  

 

att läsa tillsammans, läsa 

enskilt och bokdiskussioner. 

Dessa olika aktiviteter 

främjar elevers 

läsmotivation och gör att 

läsningen blir betydelsefull 

och rolig. 

Lindsey Moses, 

Laura Beth Kelly 

 

’’ ’We’re a little loud. 

That’s because we like 

to read!’: Developing 

positive views of 

reading in a diverse, 

urvan first grade ’’  

 

2018   

 

ERIC 

 

Syftet är att 

belysa vad som 

motiverar 

eleverna och 

stärker deras 

motivation till 

läsning. 

 

- Fungerande design med 

tydliga rubriker. 

Resultatdelen och 

diskussionsdelen är 

uppdelade i tydliga 

kategorier som underlättar 

analysen av studien. Det 

finns även infogade bilder 

på eleverna som fångar 

läsarens intresse. 

 

-28 elever, 13 pojkar och 15 

flickor, i årskurs 1 deltar i 

undersökningen.  

 

-En kvalitativ undersökning 

där elever blir intervjuade, 

inspelade och filmade.  

 

Amerika  

Sociokult

urellt 

perspekti

v på 

lärande. 

 

Lotta C. Larson  

 

- Kvalitativ metod 

används där deltagarna 

bland annat fyller i 

enkäter och intervjuas.  

- Studien syftar 

till att 

undersöka 17 

amerikanska 

elever i årskurs 

två upplevelser 

- Det är en fin och stilren 

design, texten kan upplevas 

som svår att läsa av. I 

framsidan finns det en liten 

bild på författaren i en ruta 

med uppgifter. Tabellerna är 

Studien 

utgår från 

teorin 

’’Transac

tional 

reader 

Digitala medel främjar 

elevers 

kompetensutveckling och 

utvecklar dem som läsare. 
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2010    

 

Kedjesökning  

 

av digitala 

texter. 

tydliga och enkla att avläsa. 

All text är skriven i blå färg 

vilket kan vara ansträngande 

för läsarens ögon. 

 

-17 amerikanska elever i 

årskurs 2. 

 

En kvalitativ undersökning. 

  

Amerika 

response’

’.  

 

Lotta c. Larsson  

 

’’ Its Time to Turn the 

Digital Page : 

Reservice teachers 

explore E-book 

reading’’  

 

2012   

 

ERIC  

I studien deltar 

29 

lärarstudenter 

från USA för 

att undersöka 

positiva 

egenskaper hos 

e-böcker.  

 

- Det är en fin och stilren 

design, texten kan upplevas 

som svår att läsa av. I 

framsidan finns det en liten 

bild på författaren i en ruta 

med uppgifter. Tabellerna är 

tydliga och enkla att avläsa. 

All text är skriven i blå färg 

vilket kan vara ansträngande 

för läsarens ögon.  

 

-49 amerikanska 

lärarstudenter för elever i 

årskurs 3-6 deltog i 

undersökningen. Tre utav 

dessa var män och de 

resterande var kvinnor.  

 

En kvalitativ undersökning. 

 

Amerika  

Framgår 

inte.  

I resultatdelen framgår det 

att det e-book funktioner 

som att ändra textstorlek, 

överstrykning, 

kommentarsrutor samt 

inbyggd ordbok 

underlättear läsningen. 

Lotta C. Larson  

 

’’ E-BOOKS AND 

AUDIOBOOKS: 

Extending the Digital 

Reading Experience’’  

 

2015 

 

ERIC 

Studien syftar 

till att 

undersöka hur 

elever i en 

årskurs sex 

uppfattade och 

utvecklade sin 

läsförmåga 

med hjälp av E-

böcker och 

- Det är en fin och stilren 

design, texten kan upplevas 

som svår att läsa av. I 

framsidan finns det en liten 

bild på författaren i en ruta 

med uppgifter. Tabellerna är 

tydliga och enkla att avläsa. 

All text är skriven i blå färg 

vilket kan vara ansträngande 

för läsarens ögon-  

 

Framgår 

inte.  

Användning av E-böcker 

resulterade i att eleverna 

upplevde att läsningen blev 

roligare. Användningen av 

digitala verktyg och 

ljuduppspelning bidrog 

även till att de lärde sig att 

utveckla sitt uttal.  
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ljuduppspelnin

g. 

- En amerikansk klass med 

26 elever i årskurs 6.  

 

En kvalitativ undersökning.  

 

Amerika  

Orla Colgate, Paul 

Ginns, Nigel Bangall 

  

’’ The role of 

invitations to parents 

in the completion of a 

child’s home reading 

challange’’  

2016 

 

ERIC 

Studien syftar 

till att 

undersöka hur 

föräldrars 

stöttning av 

skolarbeten 

påverkar 

elevers 

engagemang 

och motivation 

för läsning.  

- Enkel design med svart 

text och blå fetmarkerade 

rubriker. Studien är bra 

strukturerad med tydliga 

rubriker. Undersökningen är 

uppdelad, först behandlas 

förskoleklassen och därefter 

behandlas eleverna i årskurs 

2. Det gör det lättare för 

läsare att urskilja de olika 

resultaten i studien.  

 

- En förskoleklass (4-5 år 

gamla), 110 familjer och en 

klass i årskurs 2 (7-8 år 

gamla), 93-familjer. 

 

En kvalitativ undersökning.  

 

Australien  

Framgår 

inte. 

Båda 

undersökningsgrupperna 

visar sig ha påverkats 

positivt och utvecklats tack 

vare elevers stöd.  

 

Pamela Pittman & 

Barbara Honchell 

 

’’Literature 

Discussion: 

Encouraging Reading 

Interest and 

Comprehension in 

Struggling Middle 

School Readers’’  

 

2014  

 

ERIC 

Syftet med 

studien var att 

upptäcka hur 

litteratur 

diskussioner 

påverkar elever 

med 

lässvårigheter.  

-: Fungerande design. På 

framsidan finns det bilder på 

författarna och kort 

introducering av dem vilket 

gör undersökningen mer 

personlig. Kan ibland bli 

svår att läsa av på grund av 

layouten.  

-16 elever med 

lässvårigheter i 

mellanstadiet. 

 

En kvalitativ undersökning 

Amerika  

Framgår 

inte.  

Elever, speciellt dem som 

har lässvårigheter, kan bli 

motiverade och börja njuta 

av läsningen när de får 

diskutera texter de har läst.  

 

 

 

 


