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Det framgår i den senaste undersökningen i Progress in International Reading Literacy Study 

från 2011 att svenska elevers läsförmåga har försämrats mellan 2001 och 2011. Vidare 

framgår att elever som når höga resultat på läsproven generellt har en mer positiv inställning 

till att läsa, medan elever som når låga resultat har en mer negativ inställning till att läsa 

(Skolverket, 2012). Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevt att många 

elever har låg motivation till att läsa texter i skolan. Syftet med denna litteraturstudie är därför 

att belysa aspekter som gynnar elevers motivation till att läsa texter i grundskolan. För att 

uppfylla syftet genomfördes sökningar i databaser samt kedjesökningar i referenslistor. 

Kriterierna för inklusion var att materialet skulle vara vetenskapligt och överensstämma med 

studiens syfte och frågeställningar. Materialet som analyserats består av två 

forskningsrapporter, en forskningsöversikt och sju vetenskapliga artiklar, varav åtta källor är 

internationella och två nationella.  

Denna litteraturstudies resultat visar att klassrumsmiljön, varierade arbetssätt och 

arbetsmetoder, textvalet, textens innehåll, läraren som läsande förebild, att läraren bygger 

broar mellan elevers verklighet och text samt relationen mellan lärare och elev har betydelse 

när det gäller att gynna elevers motivation till att läsa. En av de viktigaste aspekterna, enligt 

forskning som analyserats i denna litteraturstudie, är lärares relation med varje elev. Vår 

uppfattning är att det krävs tid och resurser för att skapa en undervisning som gynnar elevers 

motivation till att läsa. Vi har ofta upplevt att den tid och de resurser som krävs saknas. De 

val lärare gör kan påverka elevers läsmotivation och därigenom utvecklingen av läsförmågan, 

inte enbart i ett kortsiktigt perspektiv utan även ett långsiktigt.  
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Att elever känner lust och glädje gentemot läsning är grundläggande för att deras läsförmåga 

ska utvecklas och utan läslust är det nästintill lönlöst att elever övar på att läsa (Lundberg & 

Herrlin, 2005). I den nuvarande läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet [LGR 11] framgår det under kursplanen i svenskämnet att undervisningen ska 

syfta till att elevernas intresse för att läsa stimuleras (Skolverket, 2011b).  

Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] är en internationell studie som 

undersöker elevers läsförmåga i årskurs 4 med syfte att ge kunskap om elevers läsutveckling 

(Skolverket, 2012). I en rapport från Skolverket (2012), som sammanställt och jämfört 

svenska elevers resultat i de tre genomförda PIRLS-undersökningarna från 2001, 2006 och 

2011, framgår det att svenska elevers läsförmåga har försämrats genom åren. Det framgår 

även att elever som når höga resultat på läsproven generellt har en mer positiv inställning till 

att läsa än de elever som når låga resultat. Vidare lyfts det fram att elevers läsintresse har 

minskat från 2001 till 2011 och att elever i Sverige har lägre motivation till att läsa i 

jämförelse med elever i andra länder, som exempelvis Norge och Danmark (Skolverket, 

2012).  

Motivation spelar en avgörande roll vid läsinlärning och samspelar med avkodning och 

förståelse för att utveckla läsförmågan (Nyström, 2002). Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar [VFU] har vi upplevt att många elever saknar motivation till att läsa i skolan och 

ofta har en negativ inställning till läsning. Av denna anledning vill vi fördjupa vår egen 

förståelse och kunskap för vilka aspekter som kan gynna elevers motivation till att läsa. På så 

sätt vill vi i vårt framtida arbete skapa undervisning som bidrar till att öka elevers läslust. 

Denna litteraturstudie behandlar forskning som inriktats mot elever i årskurs 1–6 och vi har 

valt att belysa området utifrån ett lärar- och undervisningsperspektiv. 

Informationssökningen har genomförts i databaser samt genom kedjesökning i 

referenslistor. Kriterierna för inklusion var att materialet skulle vara vetenskapligt och 

överensstämma med studiens syfte och frågeställningar. Materialet som analyserats innefattar 

två forskningsrapporter, en forskningsöversikt och sju vetenskapliga artiklar. 

1. Inledning 
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Inledningsvis presenteras litteraturstudiens syfte och frågeställningar (kap. 2). Därefter 

behandlas tidigare forskning kring läsning, motivation och lärande samt grundskolans 

styrdokument i relation till att läsa (kap. 3). Vidare följer en beskrivning av arbetsprocessen 

vid informationssökningen och materialanalysen (kap. 4). Därefter presenteras resultatet 

(kap. 5), vilket belyser aspekter som gynnar elevers motivation till att läsa. Avslutningsvis 

förs en diskussion kring metod och resultat (kap. 6).   
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Syftet med denna litteraturstudie är att belysa aspekter som gynnar elevers motivation till att 

läsa texter i grundskolan.  För att uppfylla detta syfte kommer vi att besvara följande 

frågeställningar:  

• Vilka faktorer i undervisningen gynnar elevers motivation till att läsa? 

• Vilken betydelse har läraren för att gynna elevers motivation till att läsa?  

 

 

  

  

2. Syfte och frågeställningar 
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I detta kapitel definieras inledningsvis begreppet läsning (kap. 3.1) följt av en definition av 

begreppet text (kap. 3.2). Därefter förklaras vikten av läsning (kap. 3.3) och motivationens 

roll för lärande (kap. 3.4). Sedan presenteras relationen mellan motivation, läslust och 

läsintresse (kap. 3.5) och slutligen läsningens roll i LGR 11 och i kommentarmaterialet till 

kursplanen för ämnet svenska (kap. 3.6). 

3.1  Definitioner av begreppet läsning 

Läsning kan definieras på två olika sätt, enligt Wengelin och Nilholm (2013). Den ena 

uppfattningen är att läsning handlar om förståelse som inkluderar tänkande. Denna 

uppfattning innefattar framförallt textförståelse, att exempelvis kunna värdera texten samt 

fantisera och resonera kring det lästa. Den andra uppfattningen är att läsning handlar om 

igenkänning av skrivna ord, det vill säga ordavkodning (Wengelin & Nilholm, 2013). 

Avkodning innebär i början av läsutvecklingen att känna igen ord med hjälp av ledtrådar 

som illustrationer och sammanhang. Därefter börjar avkodningen automatiseras, vilket 

innebär att kunna identifiera ord utan ledtrådar och ansträngning. När avkodningen är 

automatiserad kan läsare inte låta bli att läsa, utan läser snabbt, direkt och utan ljudning 

(Lundberg & Herrlin, 2005).  

Att avkodningen är automatiserad innebär inte att elevers läsförmåga är fullt utvecklad, en 

god läsförmåga kräver även förståelse och tolkning av texter (Stensson, 2006). Avkodning 

och förståelse är på så sätt starkt beroende av varandra och idag betraktas läsning vanligtvis 

som en aktivitet bestående av båda uppfattningarna som tillsammans bildar en språklig och 

kognitiv aktivitet (Wengelin & Nilholm, 2013). Om avkodnings- eller förståelseförmågan 

brister blir följden en svag läsutveckling (Fredriksson & Taube, 2012). Läsning kan 

betecknas med formeln avkodning x förståelse = läsning, men Nyström (2002) menar att då 

motivation spelar en avgörande roll vid läsinlärning bör även den ses som en faktor. 

Formeln blir då avkodning x förståelse x motivation = läsning (Nyström, 2002).  

3. Bakgrund 
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3.2 Definition av begreppet text 

Begreppet text definieras i Nationalencyklopedin (u.å.) som ett språkligt yttrande, vanligtvis 

skrivet eller tryckt men ibland även muntligt. En text kan höra till benämningen 

skönlitteratur, som innefattar bland annat poesi, dramatik och berättande texter 

(Skönlitteratur, u.å.). En text kan även höra till benämningen facklitteratur, ett område som 

omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande texter (Facklitteratur, u.å.). I 

kommentarmaterialet för kursplanen i ämnet svenska (Skolverket, 2011a) används begreppet 

kombinerade texter. Begreppet syftar på exempelvis film, TV-serier och interaktiva spel. I 

kombinerade texter samspelar flera olika medier genom att ord, bild och ljud kombineras 

(Skolverket, 2011a). I denna litteraturstudie syftar begreppet text endast på skriven eller 

tryckt text och inte på kombinerade texter.  

3.3 Vikten av läsning 

I dagens samhälle krävs och förväntas det att varje individ utvecklar en god läsförmåga och 

dessutom anses det vara en demokratisk rättighet (Fredriksson & Taube, 2012; Lundberg & 

Herrlin, 2005). En av skolans viktigaste uppgifter är därför att lära elever läsa och hjälpa dem 

att utveckla en god läsförmåga (Lundberg & Herrlin, 2005). En bristande läsförmåga är en 

begränsning för elever när det gäller att inhämta kunskaper i skolans olika ämnen och i den 

fortsatta skolgången. Då de flesta yrken idag kräver förmågan att läsa för att kunna inhämta 

och tolka information kan bristande läsutveckling i skolan även påverka en individs 

framgång i arbetslivet (Fredriksson & Taube, 2012). Detta gäller även i en individs privatliv 

och för att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle (Stensson, 2006). Om en individ 

inte utvecklar förmågan att läsa på ett djupare plan, genom att tolka och reflektera kring det 

lästa, försämras deras möjligheter att kritiskt granska och påverka sin omvärld. 

Sammanfattningsvis påverkar läsförmågan flera delar av en individs liv och är betydelsefull 

för ett livslångt lärande (Fredriksson & Taube, 2012).  

3.4 Motivation för lärande 

Ordet motivation härstammar från det latinska ordet ”movere”, vilket betyder ”att röra sig” 

(Jenner, 2004). Grunden till motivation är känslor och när en individs känslor, tankar och 

förnuft samspelar uppstår motivation, vilket leder till aktivitet. Motivationen är det som 

håller aktiviteten igång samt ger den mål och mening (Imsen, 2006). I ett framgångsrikt 
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lärande har motivation en central roll (Bråten, 2008; Gärdenfors, 2010; Imsen, 2006; Jenner, 

2004) och den är en av de viktigaste faktorerna när det gäller utvecklingen av kognitiva 

förmågor, såsom att läsa (Gärdenfors, 2010). 

Det finns två former av motivation för lärande: inre och yttre motivation (Gärdenfors, 2010; 

Imsen, 2006). Gärdenfors (2010) framhåller att den inre motivationen kommer ifrån en 

individs egna intressen och drivkrafter och Jenner (2004) menar att det är den som sätter 

igång en individs handlande och beteende. Yttre motivation kommer ifrån omgivningen, 

exempelvis skolans betygssystem, föräldrar, pengar, uppskattning av andra människor och 

samhället (Gärdenfors, 2010; Jenner, 2004). Gärdenfors (2010) menar att när en person drivs 

av inre motivation är aktiviteten i sig själv tillfredsställande, vilket gör individen nyfiken, ivrig 

och koncentrerad. När den yttre motivationen styr gör individen något för att det leder till 

något annat värdefullt, vilket inte är kopplat till aktiviteten. Vidare framhåller Gärdenfors 

(2010) att forskning har visat att yttre motivation i vissa fall kan försvaga den inre 

motivationen. Om en individ exempelvis skulle få pengar som yttre motivation för att göra 

något den egentligen har en inre motivation till att göra, kan det leda till att den inre 

motivationen försvagas (Gärdenfors, 2010).  

3.5 Motivation, läslust och läsintresse 

Motivation bestäms av individers egna uppfattningar, värderingar och mål (Bråten, 2008). 

När det gäller läsmotivation finns det några komponenter som verkar vara särskilt aktuella. 

Dessa komponenter är, enligt Guthrie, Wigfield & Perencevich, (referade i Bråten, 2008) 

inre motivation, mål för bemästrande och förväntningar om bemästrande. Den första 

komponenten, inre motivation, har flera olika sidor, varav nyfikenhet och engagemang är två 

av dem. Läsare som drivs av inre motivation vill veta mer om något som intresserar dem, 

exempelvis ett ämne eller en författare. När en individ känner stort engagemang för 

innehållet i texten leder det i de flesta fall till full koncentration och inlevelse under 

läsningen, vilket i sin tur leder till en djupare förståelse av det lästa. Den andra 

komponenten, mål för bemästrande, handlar om att vilja förbättra sina färdigheter och öka 

sin kompetens för sin egen utvecklings skull, inte för att exempelvis bli duktigare än sina 

klasskamrater. Den tredje och sista komponenten, förväntningar om bemästrande, innefattar 

individers värdering av egna kunskaper och kompetenser, vilket till stor del bygger på 

tidigare prestationer. Dessa tre komponenter samverkar och påverkar varandra och ett 

optimalt läsmotivationsmönster innefattar alla tre (Guthrie m.fl. refererade i Bråten, 2008). 
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Elever bör tidigt i läsutvecklingen få uppleva att läsning är förknippat med glädje och lust 

(Lundberg & Herrlin, 2005). Intresset och lusten för att läsa är avgörande för att elever ska 

utveckla en god läsförmåga. Utan detta blir inte läsningen meningsfull och då hjälper det inte 

om elever övar på att läsa. Skola och lärare är betydelsefulla för att stimulera elevers läslust 

och stärka deras självförtroende som läsare (Lundberg & Herrlin, 2005). För att bli en god 

läsare är tid en avgörande faktor, men enligt Lundberg och Herrlin (2005) räcker tiden i 

skolan inte till. För att elever ska få tillräckligt mycket tid till läsning krävs därför att de läser 

även utanför skolan. Av denna anledning är läslusten en viktig faktor, då den kan ge elever 

motivation till att läsa även på fritiden (Lundberg & Herrlin, 2005). Bråten (2008) framhäver 

att motivationen påverkar vad individer väljer att göra. Följaktligen väljer elever med hög 

läsmotivation att läsa oftare än vad elever med låg läsmotivation gör. Vidare menar Bråten 

(2008) att motivation tillför energi till handlingen, vilket leder till högre koncentration och 

uthållighet. Elever med hög läsmotivation kan därför lättare hantera svårigheter och 

utmaningar under läsning än vad elever med låg läsmotivation kan. Sammanfattningsvis 

leder hög läsmotivation till mycket läsning, och mycket läsning leder i sin tur till att 

ordavkodningen gynnas, ordförrådet utökas och läsförståelsen utvecklas (Bråten, 2008). 

3.6 Grundskolans styrdokument i relation till att läsa 

Det framgår under skolans värdegrund och uppdrag i LGR 11 att språk, lärande och 

identitet är nära förknippade (Skolverket, 2011b). Lärare har som uppdrag att skapa en 

undervisning som innefattar en varierad sammansättning av innehåll och arbetsformer. 

Detta för att alla elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper samt ges rika 

möjligheter att läsa för att kommunicera och utveckla tilltro till sin språkliga förmåga. 

Undervisningen ska även tillgodose alla elevers olika förutsättningar och behov, vilket 

innebär att undervisningen inte ska utformas lika för alla då alla elever har olika vägar att nå 

målet. Vidare i LGR 11 framgår det att elever genom olika uttrycksformer ska få uppleva 

olika uttryck för kunskaper. Undervisningen ska också ta sin utgångspunkt i demokratiska 

arbetsformer exempelvis genom att elever är delaktiga i val av ämnen och aktiviteter. I 

kursplanen för ämnet svenska framgår det att undervisningen ska syfta till att stimulera 

elevers intresse för att läsa (Skolverket, 2011b). Att kunna läsa är en självklar del av 

språkförmågan, vilket framgår i kommentarmaterialet för kursplanen i svenska. Det framgår 

även att syftet med litteratur är att elever ska upptäcka glädjen i att läsa och därmed utveckla 

läslust och intresse för litteratur (Skolverket, 2011a). 
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Syftet med denna litteraturstudie är att belysa aspekter som gynnar elevers motivation till att 

läsa texter i grundskolan. För att uppfylla syftet har vetenskapligt material sökts och 

analyserats utifrån frågeställningarna och valda kriterier för inklusion (kap. 4.1). I 

informationssökningen (kap. 4.1) har vi utgått ifrån Brymans (2011) förslag på hur en stegvis 

arbetsprocess i en litteratursökning kan gå till. I slutet av detta kapitel finns en tabell över det 

material som analyserats. Slutligen beskrivs hur analysen av materialet har strukturerats och 

genomförts (kap. 4.2).  

4.1 Informationssökning 

I informationssökningen har databaserna Educational Resources Information Center [ERIC] 

och SwePub använts. Under sökningarna lästes abstracts och titlar som hade med det valda 

området att göra. Databasen ERIC användes eftersom den har ett brett utbud av 

internationell forskning kring pedagogik och psykologi. Databasen SwePub användes för att 

hitta nationell forskning, då utbudet i databasen utgörs av material publicerat vid svenska 

lärosäten. 

Det första kriteriet för inklusion i informationssökningen var att materialet skulle 

överensstämma med studiens syfte och frågeställningar. Materialet skulle följaktligen handla 

om aspekter och faktorer kring lärare och undervisning som gynnar elevers motivation till 

att läsa texter i grundskolan. Det andra kriteriet för inklusion var att materialet skulle vara 

vetenskapligt. Därför inkluderades endast peer reviewed material på ERIC och 

refereegranskat eller övrigt vetenskapligt material på SwePub. 

I informationssökningen användes sökord som ansågs relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Sökorden utökades och ändrades under sökprocessen. Bryman (2011) 

menar att man bör vara beredd att pröva sig fram och anpassa sökorden under 

litteratursökningens gång. Sökorden som användes var: motiv*, motivation, motivera, läs*, 

läsning, läsande, läsa, läslust*, läsintresse, elev*, elever*, lågstadie*, lågstadieelever, skola*, 

lärare*, undervisning, stimulera, skönlitteratur, didaktik, didaktiska val, attityd*, read*, 

motivation, book*, literature, pupil*, reading, student*, reading motivation, elementary, 

elementary school, attitude*, school*, literacy.  

4. Metod 
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I sökningen på databasen SwePub användes främst de svenska sökorden, men även engelska 

sökord användes. Sökorden har kombinerats med varandra och gett flera träffar, dock 

endast två som uppfyllt våra inklusionskriterier. Ett exempel var sökningen på orden 

läsintresse och skönlitteratur som gav en träff, en forskningsrapport av Svensson (1988) som 

inkluderades i materialanalysen. Forskningsrapporten hörde till kategorin ”övrigt 

vetenskapligt” i SwePub och i textens abstract framgick det att den uppfyllde 

inklusionskriterierna. Den andra valda källan hittades genom sökorden stimulera och 

läsintresse. Sökorden gav två träffar under ”övrigt vetenskapligt” varav en var en 

forskningsöversikt av Varga, Hultgren och Widhe (2015) som uppfyllde 

inklusionskriterierna.  

I sökningen på databasen ERIC har endast engelska sökord använts och även dessa har 

kombinerats med varandra. I ERIC användes exempelvis sökorden literacy AND motivation, 

vilket gav 137 träffar. Efter att ha lagt till AND read* kom tre träffar upp. En av dem var en 

vetenskaplig artikel av Applegate och DeKonty Applegate (2011). Utifrån artikelns abstract 

uppfyllde den inklusionskriterierna och valdes att inkluderas i materialanalysen. Ytterligare 

ett exempel på sökning i ERIC var med sökorden reading AND motivation AND elementary, 

vilket gav 12 träffar. Alla titlar som verkade relevanta utifrån vårt syfte granskades och 

därefter lästes abstracten till dessa. En vetenskaplig artikel av Monteiro (2013) valdes då den 

uppfyllde inklusionskriterierna. Genom ERIC hittades ytterligare fyra vetenskapliga källor 

vilka har uppfyllt inklusionskriterierna. Under informationssökningen genomfördes även 

kedjesökningar via referenslistorna i flera av de funna källorna, vilket resulterade i två 

vetenskapliga källor som inkluderades i materialanalysen. Sammanlagt har tio vetenskapliga 

källor till materialanalysen funnits med hjälp av SwePub, ERIC och kedjesökningar. Två av 

dessa är nationella källor och åtta är internationella. 

Tabell över analyserat material 

Författare: Titel:  Publikationstyp: År: 

Applegate, J & 
DeKonty Applegate, 
M 

A study of thoughtful 
literacy and the motivation 
to read 

Vetenskaplig 
artikel 

2011 

Bamberger, R Promoting the reading habit Forskningsrapport 1975 
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Cambria, J & 
Guthrie, J 

Motivating and engaging 
student in reading 

Vetenskaplig 
artikel 

2010 

Cole, J What motivates students to 
read: four literacy 
personalities  

Vetenskaplig 
artikel 

2002 

Monteiro, M Promoting reading 
motivation by reading 
together 

Vetenskaplig 
artikel 

2013 

Palmer, B, Codling, 
R-M, & Gambrell, L 

In their own words: What 
elementary students have to 
say about motivation to read 

Vetenskaplig 
artikel 

1994 

Putman, M & 
Walker, C 
 

Motivating children to read 
and write: using informal 
learning environments as 
context for literacy 
instruction 

Vetenskaplig 
artikel 

2010 

Svensson, C Att ge mening åt 
skönlitteratur 

Forskningsrapport 1988 

Unrau, N, Ragusa, G 
& Bowers, E 
 

Teachers focus in 
motivation for reading: “It´s 
all about knowing the 
relationship” 

Vetenskaplig 
artikel 

2014 
 
 

Varga, A, Hultgren, 
F & Widhe, O 

Att stimulera elevers 
läsintresse – ett 
samverkansuppdrag 

Forskningsöversikt 2015 
 

4.2 Materialanalys 

Vid analysen av det valda materialet har studiens frågeställningar varit i fokus och vi tittade 

efter aspekter och faktorer som berörde motivation och läsning relaterat till undervisning 

och lärare. Det väsentliga innehållet i de material som uppfyllde kriterierna för inklusion 

(kap. 4.1) sammanfattades och fördes in i dokumentet över analyserat material (se bilaga). 

Utifrån frågeställningarna sökte vi sedan efter likheter och skillnader mellan de olika 

vetenskapliga texterna. Likheter och skillnader i allt material sammanställdes, vilket ledde till 

kategorierna: klassrumsmiljön, varierade arbetssätt och arbetsmetoder, textval, textens innehåll, lärare som 

förebild, att bygga broar mellan elevers verklighet och textens innehåll samt relationen mellan lärare och elev.    
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I detta kapitel besvaras litteraturstudiens frågeställningar för att uppfylla studiens syfte; att 

belysa aspekter som gynnar elevers motivation till att läsa texter i grundskolan. Inledningsvis 

redogörs för faktorer i undervisningen som gynnar elevers motivation till att läsa för att 

besvara studiens första frågeställning (kap. 5.1). Därefter besvaras studiens andra 

frågeställning och lärares betydelse för att öka elevers motivation till att läsa beskrivs (kap. 

5.2). 

5.1 Faktorer i undervisningen 

Under materialanalysen fastställdes fyra huvudsakliga kategorier som besvarade studiens 

första frågeställning angående vilka faktorer i klassrummet och undervisningen som gynnar 

elevers motivation till att läsa. Inledningsvis redogörs för den första kategorin: klassrumsmiljön 

(kap. 5.1.1). Därefter presenteras den andra kategorin: varierande arbetssätt och arbetsmetoder 

(kap. 5.1.2). Slutligen behandlas de två kategorierna textvalet (kap. 5.1.3) och textens innehåll 

(kap. 5.1.4). 

 

5.1.1 Klassrumsmiljön 

Vargas et al. (2015) forskningsöversikt framhåller att den fysiska läsmiljön har en avgörande 

roll för att stimulera elevers läsintresse och på så sätt öka deras motivation till att läsa. 

Läsmiljön är en viktig faktor för att utmana elevers tänkande och involvera deras känslor i 

förståelseprocessen (Varga et al., 2015).  

Likaså visar Svenssons (1988) forskningsrapport att klassrumsmiljön har betydelse. En 

slutsats som dras är att böcker ska vara lättillgängliga för elever och att ett brett sortiment av 

böcker i klassrummet gynnar deras läsmotivation. Eftersom det sällan finns ett ämne som 

intresserar alla enskilda elever i en klass krävs ett varierat utbud av böcker för att öka deras 

motivation till att läsa (Svensson, 1988). Även Cole (2002) och Palmer, Colding och 

Gambrell (1994) framhäver vikten av ett brett bokutbud och att böckerna är lättillgängliga i 

klassrummet. Vidare framhåller Cole (2002) att böckerna ska innefatta olika ämnen, 

svårighetsgrader och genrer för att skapa en bokrik miljö i klassrummet och möta varje elevs 

intresse. Cole (2002) genomförde en kvalitativ studie i sitt eget klassrum där hon undersökte 

vad som motiverade fyra elever i sju- och åttaårsåldern till att läsa. Eleverna låg på olika 

5. Resultat 



 

12 
 

utvecklingsnivåer i läsning och hade olika inställningar till att läsa. I resultatet presenteras ett 

flertal olika motivationshöjande faktorer, men ingen av dessa påverkade samtliga elevers 

motivation. Med detta som bakgrund dras slutsatsen i studien att vad som motiverar elever 

är komplext och mångfasetterat. Eftersom alla elever är unika uppstår deras inre motivation 

av olika anledningar. Därför framhåller studien vikten av en klassrumsmiljö som tillgodoser 

varje elevs individuella inre motivation. Detta innebär att skapa en klassrumsmiljö som 

främjar elevers styrkor, uppmärksammar och respekteras deras tankar och idéer samt möter 

alla elevers behov (Cole, 2002). 

5.1.2 Varierande arbetssätt och arbetsmetoder 

En god undervisning som gynnar elevers läsmotivation innefattar, enligt Cole (2002), 

varierande arbetssätt och arbetsmetoder. En varierad undervisning främjar elevers 

självförtroende som läsare vilket leder till en ökad motivation till att läsa (Bamberger 1975; 

Cambria & Guthrie 2010). Svenssons (1988) forskningsrapport visar att det inte finns några 

snabba eller enkla vägar för att motivera elever till att läsa och det krävs varierande insatser 

under hela elevens skolgång.  

I Vargas et al. (2015) forskningsöversikt klargörs att elevers läsintresse och motivation 

stimuleras när texter är utgångspunkt för andra aktiviteter som exempelvis drama, bild och 

laborationer. Även Coles (2002) studie visar att dramatisering i undervisningen är ett 

motivationshöjande arbetssätt. Vidare visar studien vikten av att undervisningen innefattar 

olika aktiviteter kring läsning och litteratur, för att möjliggöra att alla elevers unika inre 

motivation ökar. Detta innebär att elever bör få uppleva läsning på olika sätt, såsom tyst 

läsning, läsning i par, lärarledd läsning i grupp och högläsning (Cole, 2002). I likhet med Cole 

(2002) framhåller Svensson (1988) och Varga et al. (2015) högläsning som ett effektivt 

arbetssätt i undervisningen för att öka elevers läsmotivation. Elever med lässvårigheter 

saknar ofta motivation till att läsa och därför är högläsning ett gynnsamt inslag i 

undervisningen. Detta eftersom att alla elever, oavsett avkodningsförmåga, kan ta del av en 

text genom högläsning (Varga et al., 2015). Svensson (1988) understryker även att 

högläsning ska vara en upplevelse för elever och inte en aktivitet där de bedöms för sin 

förståelse och uppmärksamhet. En positiv läsupplevelse innefattar att elever är aktiva och 

utvecklas kunskapsmässigt (Cambria & Guthrie, 2010).  

I samband med högläsning bör elever ges möjlighet att samtala kring det lästa för att deras 

läsmotivation ska öka (Cole, 2002). Även Svensson (1988) för liknande resonemang och 
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menar att samtal bidrar till att texten blir mer meningsfull när det inkluderar elevers egna 

reaktioner på det lästa. Textsamtal är ett inkluderande arbetssätt där alla elever, oavsett 

läsförmåga, kan delta (Svensson, 1988; Varga et al., 2015). Utgångspunkten i textsamtalet 

kan tas i en boks innebörd, frågor som belyses, karaktärers liv eller problem som tas upp 

(Varga et al., 2015). Svensson (1988) betonar att textsamtal bör ske kontinuerligt och vara ett 

ömsesidigt samtal där reflektioner och uppfattningar kring det lästa delas. Däremot 

poängterar Svensson (1988) att en risk som bör undvikas är att textsamtal blir ett sätt att 

kontrollera elevers förståelse kring det lästa.  

Putman och Walker (2010) har genomfört en kvantitativ och kvalitativ studie där 22 elever i 

sju- till tolvårsåldern deltog. Studien undersökte om elevers motivation till att läsa ökade om 

undervisningen ägde rum utanför klassrummet, såsom i ett kulturhus eller ett museum. I 

studien introducerades ett ämnesområde i en annan kontext än klassrummet, vilket ledde till 

att elevernas nyfikenhet väcktes och bidrog till att de motiverades till att läsa om ämnet. Av 

studiens kvalitativa resultat framgår det att elevernas motivation ökade när de inte 

förknippade läsningen med vad de vanligtvis förknippade läsning med, exempelvis texter i 

bokformat. Genom att eleverna fick delta praktiskt i undervisningsaktiviteter ökade deras 

motivation. Studiens kvantitativa resultat visar dessutom att eleverna utvecklade sin 

självuppfattning som läsare efter att de fått undervisning utanför klassrummet (Putman & 

Walker, 2010). 

Ytterligare en motivationsfrämjande aktivitet är, enligt Bamberger (1975), att ha författare på 

besök, eftersom personlig kontakt med en författare ökar elevers intresse för att läsa dennes 

böcker. Även senare forskning visar att författarbesök är motivationshöjande och lockar 

elever till att vilja läsa författarens böcker (Cole, 2002; Svensson, 1988; Unrau, Ragusa & 

Bowers, 2014). Cole (2002) menar att besöken kan få elever att förknippa läsning med något 

annat än endast avkodning och förståelse. Vidare framhäver Cole (2002) att ett temaarbete 

kring en författare också gynnar elevers motivation till att läsa. 

Monteiro (2013) genomförde en kvalitativ studie som visar att social interaktion är 

grundläggande för att elevers motivation till att läsa ska öka. Studien genomfördes med 160 

elever i årskurs 2 och 4 med syftet att undersöka om arbetsmetoden parläsning ökade 

läsmotivationen. I parläsningsprogrammet handledde en elev i årskurs 4 en elev i årskurs 2 i 

olika läsaktiviteter. Läsaktiviteterna innefattade att eleverna läste högt tillsammans, 

individuell läsning och arbete med textförståelse. Studien jämförde motivationen hos elever 
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som deltagit i parläsningsprogrammet och elever som inte deltagit. Resultatet visar att både 

eleverna i årskurs 2 och 4 gynnades av parläsning då det ökade deras läsmotivation och 

självförtroende som läsare. Det framkommer även att när eleverna fick positiv respons av 

varandra under läsning ökade läsmotivationen. Flera forskare för liknande resonemang kring 

vikten av att elever får socialt interagera i undervisningen (Cole, 2002; Svensson, 1988; 

Unrau et al., 2014). Samtidigt betonar Svensson (1988) även betydelsen av den enskilda 

läsningen när det gäller elevers läsmotivation.  

5.1.3 Textvalet 

Flera forskare framhåller vikten av att elever får vara delaktiga i valet av texter i 

undervisningen för att främja deras läsmotivation (Bamberger, 1975; Cole, 2002; Monteiro, 

2013; Palmer et al., 1994; Unrau et al., 2014; Varga et al., 2015). Monteiros (2013) studie 

visar att när elever själva valde läsmaterial ökade deras självständighet och kontroll, vilket 

gjorde dem mer motiverade och engagerade. Cole (2002) betonar betydelsen av att elever får 

ge uttryck för sina intressen och enligt Unrau et al. (2014) stimulerar valmöjligheter elevers 

nyfikenhet.  

Palmer et al. (1994) genomförde en både kvantitativ och kvalitativ studie där 330 elever i 

årskurs 3 och 5 besvarade en enkät angående läsning och motivation. Därefter intervjuades 

48 av dessa elever för att få fram djupare information kring vad som motiverade dem till att 

läsa. Studien visar tydligt att läsmotivationen ökade när eleverna själva fick välja läsmaterial 

(Palmer et al., 1994). Vidare visar resultatet att 25 % av de elever som svarade att de var mer 

motiverade att läsa när de själva fick välja text, ofta valde böcker som lärare eller en vän 

rekommenderat. Elever föredrog även att läsa böcker som de hade tidigare erfarenheter av, 

exempelvis som föräldrar eller lärare tidigare har läst högt, böcker som de sett på TV eller 

film och följetongsböcker. När elever läser följetongsböcker känner de igen sig i miljön, 

karaktärerna och berättelsestrukturen medan handlingen tillför ny och utmanande 

information. Böckerna förser då läsaren med en viss upprepad läserfarenhet, vilket kan ge 

grundläggande stöd för en framgångsrik läsupplevelse (Palmer et al., 1994). 

5.1.4 Textens innehåll 

Putman och Walkers (2010) studie visar att elevers engagemang och motivation till att läsa 

ökade om de var intresserade av textens innehåll och kunde relatera det till sina egna 

erfarenheter. Varga et al. (2015) framhäver att det är viktigt att elever relaterar till texten då 

detta skapar en relation mellan textens värld och deras egen. Elever behöver ges möjlighet 
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att koppla texten till sin egen verklighet, känna igen sig i textens situationer och sätta sig in i 

dem. För att ge elever dessa möjligheter spelar urvalet av texter och hur de bearbetas en 

central roll (Varga et al., 2015). Cambria och Guthrie (2010) för liknande resonemang och 

menar att elever måste kunna knyta an till texten och uppleva att den är relevant. När elever 

har förförståelse av ämnet i texten blir den mer relevant för dem. Även Svensson (1988) 

poängterar att elever behöver uppleva att de har användning av det de läser. Undervisningen 

bör därför hjälpa elever att upptäcka vad läsningen kan betyda för deras intressen på ett 

personligt, yrkesmässigt och socialt plan (Svensson, 1988). Att elever har ett intresse för 

textens ämne är ytterligare en motivationshöjande faktor (Svensson, 1988; Unrau et al., 

2014). Varga et al. (2015) menar att elever, särskilt de med låg läsmotivation, kan motiveras 

av att få läsa om ett ämne som intresserar dem, istället för en given genre.  

Applegate och DeKonty Applegate (2011) genomförde en kvantitativ studie i 80 olika skolor 

och 443 elever i årskurs 2–6 deltog. Studien undersökte om elevers motivation till att läsa 

ökade om texten var tänkvärd och gav eleverna något att reflektera över. Resultatet visar att 

just dessa komponenter är viktiga hos en text och genererar en mer värdefull, givande 

läsning med ett ökat engagemang hos eleverna. Studien visar dessutom att det är 

betydelsefullt att elever utmanas intellektuellt och ställs inför förväntningar på djupt 

tänkande (Applegate & DeKonty Applegate, 2011).  

I Bambergers (1975) forskningsrapport framhålls betydelsen av att texten i läsmaterialet är 

skrivet med stor teckenstorlek för att stimulera elevers läsmotivation i den tidiga 

läsutvecklingen, då detta underlättar för deras ögonrörelser. Raderna i texten bör vara korta 

och radavståndet stort, eftersom detta har visat sig ha positiv effekt på elevers lust att läsa en 

text. Vidare betonar Bamberger (1975) vikten av illustrationer i läsmaterialet och att dessa 

har särskilt stor dragningskraft för elever som är nybörjare i läsning och elever med svag 

läsutveckling. Illustrationer stimulerar intresse och bidrar till att göra texten förståelig för 

elever, vilket kan leda till en ökad motivation till att läsa (Bamberger, 1975). Varga et al. 

(2015) framhåller att texter som används kollektivt i klassen ska vara språkligt anpassade till 

elevgruppen så att elever kan förstå dem och sätta sig in i texten. 

5.2 Lärares betydelse 

Under materialanalysen fastställdes tre kategorier utifrån studiens andra frågeställning 

angående vilken betydelse lärare har för att gynna elevers motivation till att läsa. 
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Inledningsvis presenteras den första kategorin: lärares betydelse som läsande förebild (kap. 5.2.1). 

Därefter redogörs den andra kategorin: att bygga broar mellan elevers verklighet och textens innehåll 

(kap. 5.2.2). Slutligen behandlas den tredje kategorin: relationen mellan lärare och elev (kap. 5.2.3). 

5.2.1 Lärares betydelse som läsande förebild 

Unrau et al. (2014) har genomfört en kvalitativ studie och undersökte genom intervjuer i 

fokusgrupper 23 lärares uppfattningar om vad som gynnar elevers motivation till att läsa. 

Studien framhåller vikten av att lärare är förebilder för elever genom att visa passion för 

läsning och på så sätt stimulera ett läsintresse och öka läsmotivationen hos elever. Svensson 

(1988) visar en likartad uppfattning och menar att lärare bör uppskatta böcker och anse att 

de är betydelsefulla. Genom att lärare berättar vad en bok har betytt för denne kan elever 

inspireras till att läsa (Svensson, 1988). Även Varga et al. (2015) framhäver vikten av att 

lärare ska utgöra en läsande förebild för elever. Genom att lärare visar och delar med sig av 

sitt eget läsintresse väcks elevers nyfikenhet och därmed inspireras de till läsning (Varga et 

al., 2015).  

5.2.2 Att bygga broar mellan elevers verklighet och textens innehåll 

Varga et al. (2015) framhäver att lärare är betydelsefulla för att bygga broar mellan elevers 

verklighet och texters innehåll samt vikten av att dessa delar samspelar. Monteiros (2013) 

studie visar att när elever fick ta med läsmaterial hemifrån och använda i undervisningen 

ökade deras läsmotivation och de blev mer entusiastiska. Svensson (1988) framhåller att 

lärare ska undvika att läsning privat och läsning i skolan särskiljs. Detta för att elever inte 

enbart ska identifiera läsning med skolaktiviteter och uppleva att det de läser i skolan inte har 

något med deras verkliga intressen att göra. Bamberger (1975) framhäver att uppmuntran 

hemifrån gynnar elevers motivation till att läsa och att lärare därför bör bjuda in föräldrar till 

skolan för att engagera dem i deras barns läsning.  

5.2.3 Relationen mellan lärare och elev 

Unraus et al. (2014) studie visar att en god relation mellan lärare och den enskilda eleven är 

grundläggande för att gynna läsmotivationen. Även Cambria och Guthrie (2010) betonar 

betydelsen av relationen mellan lärare och elever och framhäver att en god relation kan öka 

elevers engagemang och ansträngning för att läsa. Coles (2002) studie visar att lärares respekt 

för elevers intressen har en djupgående effekt på deras motivation. Liknande resonemang 

förs av Bamberger (1975), som menar att den viktigaste faktorn för att öka läsmotivationen 



 

17 
 

hos elever är att lärare visar intresse för varje enskild elev och dess individuella läsning. 

Lärares roll är att utveckla relationer till elever för att förstå deras sociala och kulturella 

bakgrund (Bamberger, 1975). Cambria och Guthrie (2010) framhåller att när lärare tar 

hänsyn till elevers intressen, bjuder in dem till att fatta beslut i klassrummet och undviker 

hård kritik ökar motivationen hos elever.  

Cambria och Guthrie (2010) framhäver att elevers självförtroende spelar en betydande roll 

när det gäller motivation till att läsa. Elever som har svårt för att läsa börjar ofta tvivla på sin 

egen förmåga och förväntar sig att misslyckas, medan elever som tror på sig själva är villiga 

att ta sig an utmaningar. Vidare menar Cambria och Guthrie (2010) att elevers 

självförtroende ökar när de upplever framgång i sin läsning. Svensson (1988) betonar att 

läsmaterialet alltid ska anpassas efter elevens utvecklingsnivå. Likaså framhåller Monteiro 

(2013) att aktiviteter kring läsning inte får ligga på en för enkel nivå, som kan leda till att 

elever blir uttråkade, och inte heller på en för svår nivå så att de blir frustrerade när de inte 

klarar av uppgiften. Cambria och Guthrie (2010) understryker att det därför är viktigt att 

lärare vet var elever står kunskapsmässigt för att kunna förse dem med texter av lagom 

svårighetsgrad. När elever möter ett innehåll de inte alls kan läsa eller förstå avvisar de inte 

bara texten utan läsning överlag. För elever som har svårigheter med läsning eller sämre 

självförtroende är det ännu ett nederlag att möta en för svår text (Cambria & Guthrie, 2010). 

Varga et al. (2015) påpekar att vissa elever inte har förmågan att välja en lämplig text utifrån 

deras läsförmåga och därför är det väsentligt att lärare kan rekommendera texter till elever. 

Lärare behöver därför ha kännedom om barnlitteratur för att kunna erbjuda texter som är av 

lagom svårighetsgrad till varje enskild elev (Svensson, 1988). 

Genom en god relation mellan lärare och den enskilda eleven, där lärare hjälper elever att 

bygga upp självförtroende, utvecklas deras identitet som läsare (Unrau et al., 2014). Vargas et 

al. (2015) forskningsöversikt visar att en elevs läsintresse är betydelsefullt för att elever ska 

identifiera sig som läsare. För att kunna göra detta behöver elever veta vilken betydelse 

läsningen har för dem personligen. Detta kan synliggöras genom att genomföra en 

läsvanestudie där elevers läsvanor, läsintressen och vilka olika sammanhang som läsningen 

ingår i kartläggs (Varga et al., 2015).  

Ytterligare en aspekt kring lärares betydelse för att öka elevers motivation till att läsa visar 

Monteiro (2013) är att lärare ger elever positiv respons vid läsning. Även Unrau et al. (2014) 

lyfter fram att positiv respons gynnar motivationen. Cambria och Guthrie (2010) framhåller 
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att en positiv respons och en noggrann återkoppling från lärare är viktig och att den bör vara 

specifik och inte generell. En generell återkoppling kan appliceras på alla elever i alla 

situationer, exempelvis att lärare säger: ”bra jobbat”, medan en specifik återkoppling är mer 

konkret. Det kan innebära att lärare säger exempelvis ”du satte dig verkligen in i karaktärens 

situation, bra gjort!” (Cambria & Guthrie, 2010). Enligt Svensson (1988) och Unrau et al. 

(2014) är belöning ytterligare en motivationshöjande faktor. Dock poängterar Unrau et al. 

(2014) att denna faktor är mindre viktig. 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis denna litteraturstudies metod (kap. 6.1). Därefter 

diskuteras resultatet (kap. 6.2) utifrån studiens bakgrund, LGR 11 samt våra egna 

reflektioner och erfarenheter. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

I informationssökningen granskades materialet utifrån kriterierna för inklusion. Dessa 

kriterier var att materialet skulle överensstämma med studiens syfte och frågeställningar samt 

att det skulle vara vetenskapligt (kap. 4.1). 

6.1.1 Informationssökning 

Under informationssökningen och materialanalysen var det svårt att avgränsa sökningen till 

material som endast innefattade förskoleklass till och med årskurs 3, vilket till en början var 

avsikten med litteraturstudien. Detta ledde till att syftet utökades till att även innefatta övriga 

årskurser inom grundskolan. Det insamlade materialet har avgränsats till att innefatta endast 

material som behandlar faktorer och aspekter kring lärare och undervisning, vilket 

resulterade i att material som behandlade exempelvis hemmiljön och föräldrars betydelse 

exkluderades. Anledningen till att fokus lades på aspekter kring lärare och undervisning var 

för att detta upplevdes som mer relevant för vår kommande yrkesroll. Att ta med även 

aspekter i hemmiljön och kring föräldrar hade resulterat i ett allt för brett syfte då vi avsåg 

att få en fördjupad kunskap kring vad vi som blivande lärare kan påverka.  

Det insamlade materialet består av vetenskapliga artiklar, forskningsöversikter och 

forskningsrapporter. Vi har haft svårt att finna relevanta doktorsavhandlingar. De 

6. Diskussion 
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avhandlingar vi läst har behandlat bredare områden kring läsning och motivation har endast 

utgjort en liten del i dessa. Vidare fann vi betydligt fler internationella källor än nationella 

under informationssökningen. De nationella källorna som inkluderats var inte 

refereegranskade utan tillhörde kategorin ”övrigt vetenskapligt”. En fördel med 

refereegranskat/peer reviewed material är att materialet har granskat av oberoende 

referenter, vilket inte det övriga vetenskapliga materialet har blivit. Dock är fortfarande det 

övriga vetenskapliga materialet vetenskapligt, vilket gör att vi anser att materialet är 

tillförlitligt. Oavsett om materialet är refereegranskat eller inte så uppfyller det ett av 

litteraturstudiens inklusionskriterier; att materialet skulle vara vetenskapligt, och därför har vi 

valt att inkludera även material som inte blivit refereegranskat.  

I sökningen fann vi källor som utifrån titel och abstract verkade vara intressanta och 

uppfyllde våra inklusionskriterier. Dock hade vi inte tillgång till fulltexten av alla artiklar, 

vilket resulterade i att detta material exkluderades och inte kunde analyseras. Om vi hade 

haft tillgång till allt material i fulltext kunde materialanalysen haft en större variation av 

publikationstyper. Detta kunde eventuellt gett ett annorlunda resultat i studien. 

6.1.2 Materialanalys 

Det material som analyserats består av sju internationella vetenskapliga artiklar och en 

internationell forskningsrapport samt två nationella källor, varav en forskningsrapport och 

en forskningsöversikt.  

Efter att ha analyserat materialet och sammanställt resultatet drogs slutsatsen att de olika 

källorna lyfter fram ett flertal liknande aspekter och faktorer kring vad som motiverar elever 

till att läsa. Oavsett när och var forskningen publicerats presenterade källorna liknande 

resultat. Därför är vi av uppfattningen att denna litteraturstudies resultat är tillämpbart i 

dagens svenska grundskola. Eftersom vår studie fokuserar på motivation till att läsa och inte 

syftar på svenskämnet specifikt anser vi inte att det är en nackdel att fler internationella 

studier använts. 

I resultatet analyserades vetenskapliga forskningsöversikter och forskningsrapporter. I dessa 

har flera studier sammanställts och analyserats, vilket vi både ser för- och nackdelar med. En 

fördel är att det ger studien ett bredare resultat i jämförelse med om endast empiriska studier 

hade analyserats. Samtidigt har författarna till forskningsöversikterna och 
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forskningsrapporterna gjort ett urval och tolkat sina källor, vilket gör att denna 

litteraturstudies resultat påverkas av tidigare forskares inklusionskriterier och tolkningar.  

Eftersom det internationella materialet är skrivet på engelska har vi tolkat och översatt 

materialet utefter vår förmåga. Då vi inte har engelska som förstaspråk är det svårare för oss 

att tolka texter på engelska än på svenska och risken för feltolkningar finns, vilket kan ha 

påverkat vår studies resultat.   

6.2 Resultatdiskussion 

I inledningen beskrev vi vår uppfattning att flertalet elever vi mött under vår VFU har haft 

en negativ inställning till att läsa. Utifrån detta problemområde formulerade vi syftet med 

litteraturstudien till att belysa aspekter som gynnar elevers motivation att läsa texter i 

grundskolan. I resultatdiskussionen diskuteras lärares roll (kap. 6.2.1), litteraturstudiens 

resultat och dess stöd i LGR 11 (kap. 6.2.2) och slutligen problematik kring motivation som 

avslutas med förslag på vidare forskning (kap. 6.2.3).  

6.2.1 Lärares roll 

Litteraturstudiens syfte har utgått ifrån ett lärar- och undervisningsperspektiv. De aspekter 

som sammanställts utifrån det analyserade materialet visar att lärare och undervisning har 

stor betydelse för att gynna elevers motivation till att läsa. Denna studie visar att höga krav 

ställs på lärare och att de behöver ha kunskap och kompetens för att öka elevers 

läsmotivation. 

Forskning visar att lärare har en betydelsefull roll i att motivera elever till att läsa (Applegate 

& DeKonty Applegate, 2011; Bamberger, 1975; Cambria & Guthrie, 2010; Cole, 2002; 

Monteiro, 2013; Palmer et al., 1994; Svensson, 1988; Unrau et al., 2014; Varga et al., 2015). 

Vi drar slutsatsen utifrån denna litteraturstudies resultat att läraren är den mest betydelsefulla 

faktorn i undervisningen för att gynna elevers motivation till att läsa. Anledningen till detta 

är dels att läraren är den som planerar undervisningen. Det framgår under skolans 

värdegrund och uppdrag i LGR 11 att lärares uppdrag är att skapa en varierad undervisning 

för att alla elever ska stimuleras till att inhämta och utveckla kunskaper samt ges rika 

möjligheter till att läsa för att kommunicera och utveckla tilltro till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011b).  Dock framgår det inte i LGR 11 hur undervisningen ska ske och med 

vilket material, utan endast vad innehållet ska vara samt att den ska tillgodose elevers 
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individuella behov och förutsättningar (Skolverket, 2011b). Detta innebär att det är lärare 

som väljer hur undervisningens ska utformas, alltså vilka arbetssätt och arbetsmetoder som 

ska användas. Därmed blir lärares roll att ta reda på elevers intressen och hur undervisningen 

bör anpassas för att motivera enskilda elever och klassen. Ytterligare en anledning till att vi 

drar slutsatsen att läraren är den mest betydelsefulla faktorn är för att studiens resultat visar 

vikten av en god relation mellan lärare och elever. Lärare behöver kunna bygga upp en 

relation med varje elev och skapa situationer som leder till dialog för att bli medveten om 

vad som fångar och intresserar elever, för att på så sätt kunna främja deras motivation till att 

läsa. I kursen Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap med utbildningsvetenskaplig kärna 

var ett av lärandemålen att visa insikt i hur man som lärare bygger och vidmakthåller 

förtroendefulla relationer med elever. Genom detta arbete har våra kunskaper kring detta 

fördjupats ytterligare.  

Lärares val i undervisningen kan få både positiva och negativa konsekvenser för elevers 

motivation till att läsa. Utifrån litteraturstudien har vi fått större förståelse för hur 

betydelsefull motivationen är för elevers läsutveckling och läsintresse. Fredriksson och 

Taube (2012) framhåller att läsförmågan påverkar förmågan att inhämta kunskap i skolans 

undervisning och därmed i kommande arbetsliv samt privatliv. Således drar vi slutsatsen att 

de val vi gör i vår kommande lärarroll kan påverka elevers läsmotivation och läsförmåga inte 

enbart i ett kortsiktigt perspektiv utan även i ett långsiktigt. Därför anser vi att 

litteraturstudiens resultat har en stor relevans för vår kommande yrkesroll och att vi kommer 

ha användning av de kunskaper vi inhämtat genom arbetet. 

6.2.2 Litteraturstudiens stöd i LGR 11 

I denna litteraturstudie framkom det utifrån Cole (2002) att alla elever är unika och vad som 

motiverar elever till att läsa är olika för varje individ. Forskning visar även att varierande 

arbetssätt och arbetsmetoder i undervisningen gynnar elevers motivation till att läsa 

(Bamberger; 1975; Cambria & Guthrie, 2010; Cole, 2002). I undervisningen kan detta 

exempelvis vara aktiviteter som drama, bild och laborationer (Varga et al., 2015). Vidare 

framgår det av flera forskare att elevers motivation till att läsa gynnas när de får vara 

delaktiga i valet av texter i undervisningen (Bamberger, 1975; Cambria & Guthrie, 2010; 

Cole 2002; Monterio, 2013; Palmer et al., 1994; Unrau et al., 2014).  

Denna forskning får stöd i LGR 11 där det framgår under skolans värdegrund och uppdrag 

att alla elevers olika förutsättningar och behov ska tillgodoses (Skolverket, 2011b). Detta 
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innebär att undervisningen ska anpassas utefter varje elev och inte utformas lika för alla, då 

alla elever har olika vägar att nå målet. Vidare framgår det att elever ska få uppleva olika 

uttryck för kunskap och få ta del av varierande arbetssätt och innehåll. Undervisningen ska 

även ta sin utgångspunkt i demokratiska arbetsformer genom exempelvis att elever är 

delaktiga i val av ämnen och aktiviteter (Skolverket, 2011b). 

6.2.3 Problematik kring motivation 

I denna studies resultat framhävs framförallt aspekter som gynnar den inre motivationen 

snarare än den yttre, vilket stämmer överens med Gärdenfors (2010) som menar att 

undervisningen bör ta sin utgångspunkt i elevers inre motivation. Gärdenfors (2010) 

framhåller även att den yttre motivationen i vissa fall kan försvaga den inre motivationen. 

Dock visar den analyserade forskningen bland annat belöning och respons som yttre 

motivationshöjande faktorer (Cambria & Guthrie, 2010; Monteiro, 2013; Svensson, 1988; 

Unrau et al., 2014). Detta finner vi intressant och tänkvärt då det inte överensstämmer med 

vad Gärdenfors (2010) menar.  

Det vetenskapliga materialet som analyserats visar ett relativt samstämmigt resultat och äldre 

forskning visar liknande aspekter och faktorer som gynnar läsmotivation som ny forskning 

gör. Exempelvis poängterade Bamberger (1975), den äldsta källan i resultatet, redan för över 

40 år sedan vikten av att elever får vara delaktiga i valet av texter och detta betonar även 

bland annat Unrau et al. (2014). Ytterligare ett exempel på detta är att flera forskare 

framhåller högläsning som aktivitet för att öka elevers motivation till att läsa (Cole, 2002; 

Svensson, 1988; Varga et al., 2015). Enligt vår uppfattning visar den forskning som 

analyserats i litteraturstudien liknande motivationsfrämjande aspekter. Trots detta är det 

fortfarande problematiskt att motivera elever till att läsa, vilket framkom i den senaste 

PIRLS-undersökningen från 2011 (Skolverket, 2012).  

Utifrån dessa resonemang ställer vi oss frågan varför problematiken kring elevers motivation 

till att läsa texter kvarstår. Beror det på okunskap hos lärare, har de för mycket att göra, för 

lite tid att fokusera på vad som motiverar elever eller finns det någon viktig faktor som 

forskning har missat att undersöka? Eftersom vi genom arbetet med denna litteraturstudie 

har insett betydelsen av läsmotivation hos elever anser vi att ännu mer fokus bör läggas på 

hur lärare ska arbeta med detta. Därför tror vi att det behövs fortbildning för 

grundskolelärare inom detta område, för att bibehålla och utveckla lärares kunskaper och 

kompetens kring motivation.  
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Ytterligare orsaker som vi, baserat på egna erfarenheter, tror kan bidra till problemet är 

resurs- och tidsbristen som många skolor och lärare idag upplever. De aspekter och faktorer 

som presenteras i resultatet är tid- och resurskrävande. Exempelvis framgår av resultatet 

vikten av ett brett bokutbud i klassrummet för att motivera elever till att läsa. Det krävs 

böcker av varierande svårighetsgrad, om olika ämnen och i olika genrer för att kunna möta 

alla elevers olika intressen (Cole, 2002; Palmer et al., 1994; Svensson, 1988). Att lärare kan 

bygga upp en relation med varje elev och få kunskap om elevers intressen är en annan 

betydelsefull aspekt (Svensson, 1988). För att skapa en sådan rik bokmiljö krävs ekonomiska 

resurser och för att bygga relationer med alla elever i en klass behövs tid.  

Ännu en bidragande orsak till problematiken kring att motivera elever till att läsa texter tror 

vi är att det finns många andra aktiviteter som lockar elever, både på fritiden och i skolan. 

Idag finns det ett stort utbud av kombinerade texter (kap. 3.5) såsom film och interaktiva 

spel samt sociala medier som vi upplever upptar en stor del av elevers tid.   

Eftersom problematiken kring att motivera elever till att läsa kvarstår anser vi att detta 

behöver undersökas ytterligare. Förslag på vidare forskning är att undersöka hur lärare i 

grundskolan praktiskt arbetar för att stimulera och främja elevers läsmotivation, för att 

därigenom kunna upptäcka eventuella brister som kan åtgärdas. Likaså vore det intressant att 

undersöka hur digitala verktyg och medier kan främja elevers motivation till att läsa, 

eftersom vi upplever att detta ofta engagerar elever och utgör en stor del av deras liv.  

Ytterligare förslag är att undersöka sambandet mellan elevers motivation till att läsa och 

deras läsförmåga, då Lundberg och Herrlin (2005) menar att intresset och lusten för att läsa 

är avgörande för elevers läsutveckling. 
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Författare 
Titel 
Tidsskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 

Resultat 

Applegate, Anthony J 
och DeKonty 
Applegate, Mary. 
“A study of 
thoughtful literacy 
and the motivation to 
read” 
International Reading 
Association 
2011 
USA 
ERIC 

Att undersöka om 
elevers intresse och 
motivation att läsa 
ökar ifall texten är 
tänkvärd och eleverna 
kan reflektera kring 
den. 

Kvantitativ studie. 
Undersökningen 
genomfördes mellan 
2006-2009 med hjälp 
av metoderna MRP 
(motivation to read 
profile) och CRI 
(critical reading 
inventory). 
443 barn mellan 
årskurs 2 till 6 i 80 
olika skolor.  

När elever får läsa något 
som de kan reflektera över 
kan deras motivation att 
läsa öka. Det gör även 
läsningen mer värdefull 
och givande. 

 

Bamberger, Richard. 
“Promoting the 
reading habit” 
1975 
Clearing House, 
Department of Mass 
Communication 
UNESCO, Frankrike 
Kedjesökning 

Syftet var att skapa en 
översikt av forskning 
för att hjälpa lärare, 
föräldrar, 
bibliotekarier med 
mera att motivera 
barn till att läsa.   

Forskningsrapport. 
En översikt av 
forskning som främjar 
läsmotivationen/läsint
resset. 

Presenterar väldigt många 
motivationshöjande 
aktiviteter och faktorer.  
Bland annat: lärarens 
relation med elever, 
böckers innehåll, 
illustrationer och text, 
svårighetsgrad, tillgång till 
böcker och författarbesök. 

Cambria, Jenna och 
Guthrie, John T. 
“Motivating and 
engaging students in 
reading” 
The NERA Journal 
2010 
USA 
Kedjesökning 

Beskriva vikten av att 
motivera elever till 
läsning. 

Forskningsöversikt av 
egen och andras 
forskning.  
 

Att öka elevens 
självförtroende angående 
läsning är viktigt för att de 
ska känna motivation.  
Att eleven får vara 
delaktig i val kring läsning 
och känna framgång är 
viktigt. 

Cole, Jill E. 
“What motivates 
students to read: 
Four literacy 
personalities?” 
International Reading 
Association: The 
Reading Teacher 
2002  
USA 
ERIC 
 

Syftet var att 
undersöka vad som 
motiverade eleverna i 
hennes klass till att 
läsa. 

Kvalitativ 
undersökning. med 
fyra elever, varav två 
pojkar och två flickor. 
E. Cole är forskare 
och lärare samtidigt i 
sitt egna klassrum. 
Samlat in information 
genom observationer, 
videoinspelning, 
läsloggar från 
eleverna, elevernas 
eget skapade material 
och intervjuer med 
eleverna och deras 
föräldrar. 

Resultatet visade att varje 
elev är individuell och 
motiveras av olika 
faktorer. Av de fyra elever 
som var med i 
undersökningen, visade 
det sig finnas 19 olika 
faktorer till att eleverna 
fick inre motivation till att 
vilja läsa. 

8. Bilaga: Översikt över analyserat material 
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Monteiro, Vera. 
“Promoting reading 
motivation by reading 
together” 
Reading Psychology 
2013 
Portugal  
ERIC  
 
 

Undersökte hur ”a 
paired reading 
program" (PRP) kan 
öka läsmotivation för 
både den som 
handledare och bli 
handledd. 

Quasi-experimental 
design. Jämförde 
mellan elever som 
ingick i PRP och de 
som inte ingick i det). 
160 barn, varav 80 st i 
fjärdeklass och 80 st i 
andraklass. 

Sammanfattning av före- 
och eftertester: 
De elever som deltog i 
PRP, både andra- och 
fjärdeklassare, ökad sin 
läslust och ökade sitt 
självförtroende i att se sig 
själva som läsare. Ökad 
social igenkänning var det 
skillnad för eleverna i åk 2 
men inte för eleverna i åk 
4. 

Palmer Barbara 
Martin, Codling Rose 
Marie och Gambrell 
Linda. 
“In their own words: 
What elementary 
students have to say 
about motivation to 
read” 
National Reading 
Research center 
1994 
USA 
Kedjesökning 
Fanns i ERIC  

Syftet var att utveckla 
förståelse för hur barn 
förvärvar motivation 
för att utvecklas som 
engagerade läsare och 
hur personliga och 
situationsbundna 
faktorer har betydelse 
för elevers motivation 
att läsa. 

Både kvantitativ och 
kvalitativ studie. 
Frågat 330 tredje- och 
femteklassare vad de 
föredrar, att läsa 
vanor och 
beteende/förhållnings
sätt till läsning. 
Eleverna fick bedöma 
sin egen motivation 
till läsning i tre olika 
dimensioner. 
Muntliga intervjuer 
med ett urval på 48 
elever.  

Motivationsfaktorer: 
tidigare erfarenheter av 
böcker, social interaktion 
kring böcker, boktillgång, 
självvalda böcker. 

Putman, Michael och 
Walker, Carolyn. 
“Motivating children 
to read and write: 
using informal 
learning 
environments as 
context for literacy 
instruction” 
Journal of Research 
in Reading 
2010 
USA 
ERIC  
 

Undersökte om 
undervisning i 
informella lärmiljöer 
ökar elevers 
motivation till att läsa.  

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 22 
elever.   
Lärare undersökte 
elevernas 
självuppfattning som 
läsare och deras 
uppskattning av att 
läsa. 

Kvantitativt resultat: De 
såg sig själva som läsare 
men det blev ingen större 
skillnad i hur de 
uppskattade läsningen. 
  
Kvalitativt resultat: 
Motivationshöjande 
faktorer: 
Att de känner 
engagemang och intresse 
för texten. 
"Icke-traditionella" läs - 
och skrivaktiviteter.  

Svensson, Cai. 
”Att ge mening åt 
skönlitteratur” 
Universitetet i 
Linköping Tema 
Kommunikation 
1988  
Sverige 
SwePub 

Syftet var att erbjuda 
en lättillgänglig 
sammanfattning av de 
senaste decenniernas 
forskning om läsning.  

Forskningsrapport. Viktigt att ta hänsyn till 
elevens intressen. Läraren 
ska förmedla en positiv 
känsla om böcker.  
Böcker ska vara 
lättillgängliga för eleverna 
och det ska finnas ett brett 
sortiment. 
Undvik att barnen 
identifierar läsning enbart 
med skolaktiviteter 
Engagera föräldrarna i 
läsningen 
Tillgång till bibliotek är 



 

28 
 

viktigt. 
Unrau, Norman 
Ragusa, Gisele och 
Bowers, Erica. 
“Teachers focus in 
motivation for 
reading: “It´s all 
about knowing the 
relationship”. 
Reading Psychology 
2014 
USA 
ERIC 

Undersökte lärares 
föreställningar/uppfat
tningar om 
motivation, vad de 
hade för 
uppfattningar om vad 
som motiverade 
elever att läsa och hur 
dessa lärare trodde 
och gör i praktiken 
för att de ska främja 
elever till att bli 
engagerade och 
motiverade läsare, 
både i och utanför 
klassrummet. 

Kvalitativ studie. 
Urval: 
Intervjuat/samtalat 23 
lärare utifrån specifika 
frågor. 

Faktorer som är positiva 
för motivationen: 
Relationen/samspelet 
mellan lärare och elev är 
viktig för att eleverna ska 
få motivation till att läsa.  
Att eleverna uppfattar det 
de läser som intressant. 
Att eleverna får göra 
självständiga val. 
Verklighetsförankrade 
texter. 

Varga, Anita, 
Hultgren, Frances 
och Widhe, Olle. 
”Att stimulera elevers 
läsintresse – ett 
samverkansuppdrag”
Skolverket 
2015 
Sverige 
SwePub 

I den här 
forskningsöversikten 
diskuteras skolans 
uppdrag att stimulera 
elevers läsintresse 
utifrån styrdokument 
och ämnesdidaktisk 
forskning. 

Forskningsöversikt. Texterna, miljön, lärare, 
annan skolpersonal och de 
aktiviteter som läsningen 
ingår i spelar en 
avgörande roll för att 
stimulera elevers 
läsintresse.   
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