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-En litteraturstudie om vilka faktorer som är motiverar 
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Sammanfattning Svenska elevers läsförståelse är låg. Med denna studie har 

det undersökts vilka faktorer som enlig forskning kan 

motivera elever till läsning inom grundskolan. Metoden som 

använts är en systematisk litteraturstudie där det inkluderats 

både kvalitativa samt kvantitativa studier. Resultaten som 

framkommit ur studien är att informations- och 

kommunikationstekniska faktorer, sociala yttre faktorer samt 

interaktionsfaktorer påverkar elevers motivation till läsning. 

Slutsatserna sammanfattas med lärarens och de vuxnas 

viktiga roll i att motivera elever till läsning inom olika 

kontextvärldar. Fortsatt forskning kring ämnet är att 

undersöka vad elever själva anser missgynnar deras 

motivation till lärande.  
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Förord 

Denna litteraturstudie är ämnad att fånga vad som motiverar elever till läsning. Vi som 

författat denna studie heter Emilia Nilsson och Linda Asklund och läser 

Grundlärarprogrammet årskurs 4-6 på Halmstad Högskola. Vårt intresse för motivation inom 

Svenskämnet väcktes redan tidigt i vår utbildning. På vår verksamhetsförlagda utbildning har 

vi uppmärksammat att följande bekymmer förekommer, läsning i skolan och i klassrummet 

används enformigt, på flera sätt har vi upplevt att läsning engagerar endast ett fåtal elever, 

därför vill vi med denna studie få syn på hur lärare kan fånga fler elevers intresse för läsning. 

Då vi anser att läsning lägger grunden för all kunskapsinlärning, brinner vi lite extra för 

motivation och motivation till läsning. 

 

Vi vill passa på att tacka flera personer i vår omgivning. De första vi vill rikta ett varmt tack 

till är vår handledningsgrupp som stöttat och hjälpt oss samt våra handledare, Ingrid 

Gyllenlager och Ulf Petäjä. Det finns ytterligare en person vi vill uppmärksamma som har 

inspirerat oss till denna studie genom sitt engagemang och sin inbjudande undervisning. Hon 

har även motiverat och väckt intresse för svenskämnet och läsning, då hon på flera sätt visat 

att det kan göras så mycket mer än enbart traditionell läsning. Eva Hansson- Tack! 

 

Vi vill framförallt tacka varandra för ett bra samarbete, med en del krävande men många 

roliga stunder tillsammans. 

 

 

Emilia Nilsson & Linda Asklund  
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1. Inledning 

För att påverka motivationen till läsning finns det flera olika faktorer som spelar in. I denna 

litteraturstudie belyses motivation till läsning genom flera forskare som tillsammans skapar 

olika sätt att arbeta med motivationen till läsning. Lozic (2015) belyser att motivationen till 

läsning påverkas av olika faktorer. Elever har känslor angående sina framgångar eller 

misslyckanden som väcks i olika faser under arbetets gång. Vid misslyckanden påverkas 

självkänslan negativt. Förväntningarna på eleverna har en betydande roll för motivationen hos 

eleverna. Håkansson (2011, s.13) beskriver Hatties hypotes angående detta genom att 

hemmen kan förändra och ändra den negativa självbilden genom att tidigt uppmuntra till 

lärande och läsning i hemmet samt förskolan för att sedan vidareutvecklas i grundskolan. 

Läraren måste erbjuda utmanande mål och målen behöver kompletteras med ett inre 

engagemang. Imsen (2006, s.434) beskriver att motivation är en central faktor i allt lärande, 

hon menar att undervisningen måste väcka intresse och vara spännande. 

 

PISA (Skolverket, 2013, s.6) är en internationell undersökning som görs var tredje år och år 

2012 medverkade 65 länder. PISA undersöker elevers resultat i läsförståelse, matematik samt 

naturvetenskap. Undersökningens fokus läggs på elevers sätt att använda kunskaper i ett 

sammanhang. Studien undersöker elevers förmåga att förstå, att kunna använda samt 

reflektera över och engagera sig i texter (s.12). PISA-resultaten visar att svenska elevers 

läsförståelse sjönk fram till den mätning som gjordes 2012 och att det framför allt var elever 

med redan låg läsförståelse som blev sämre. Dock berörs alla deltagande elever av 

sänkningen. Skolverket belyser att det finns en osäkerhet i de resultat som presenteras, då 

urval görs och det blir en statistisk osäkerhet på ländernas medelvärde (s.7). Under 

examensarbetets gång har nya PISA resultat från år 2015 släppts. De nya resultaten visar 

(Skolverket, 2016) att läsförståelsen har höjts från år 2012, dock är läsförståelsen fortfarande 

låg i jämförelse med andra länder som medverkat i undersökningen. 

 

PIRLS (Skolverket, 2012, s.14) Progress in International Reading Literacy Study är också en 

internationell undersökning som görs var femte år och undersöker fjärdeklassares läsförmåga. 

Undersökningen går till så att eleverna får svara på en enkät angående läsvanor, hemmets 

engagemang kring läsning, inställning till läsning och slutligen får de göra ett läsprov. PIRLS 

undersöker även vårdnadshavares och lärares läsvanor och förutsättningar till läsning. Senaste 

undersökningsresultaten från 2011 visade att läsförmågan sjunkit. Reichenberg (2008, s.7) 
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påpekar att läsförståelsen lägger grunden för all kunskapsinlärning och därför är det av vikt att 

alla elever lär sig läsa och finner läsning givande. Läsning bidrar till förståelse inom olika 

kontextvärldar men också till personlig utveckling. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011, s. 222) lägger tyngd på att elever ska utveckla sitt 

tal och skriftspråk då de ska få tilltro till sin språkförmåga samt kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang och för skilda syften. Motivation till läsning är därmed av vikt att arbeta med. 

Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.9) skriver att identitetsutvecklingen är förknippad med språk och 

lärande, genom att läsa och skriva. För att nå detta är det relevant att börja med att motivera 

elever till läsning.   

 

2. Problemformulering 

Svenska elevers läsförståelse och läsförmåga är enligt PISA och PIRLS resultat låga. Som 

ovan nämnt är de elever vars läsförståelse är låg vars resultat har sjönk mest. Eleverna som 

har hög läsförståelse är alltså de som är de skickligare läsarna. Inställningen till läsning 

påvisas ha betydelse för motivationen. Därför behövs det strävas efter att få alla elever 

motiverade till läsning för att höja resultaten.  

 

2:1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att analysera och klarlägga forskningsläget 

beträffande elevers motivation till läsning inom skolan.  

 

Vilka faktorer kan enligt forskning motivera elever till läsning inom grundskolan? 

 

3. Bakgrund 

Bakgrunden är uppbyggd på följande sätt: En beskrivning av begreppet motivation samt en 

djupare definition av inre och yttre motivation och därefter problematiseras begreppet 

motivation och dess frånvaro i läroplanen. Innehållet i detta kapitel har betydelse för studien 

då det redogör för begreppets innebörd och dess funktion i skolan. De centrala begreppen som 

berörs i den systematiska litteraturstudien är, motivation och läsning. Nedan finns en 

förklaring av begreppet motivation och dess användning. När begreppet läsning används i 

denna studie syftar det till all läsning, såsom läsning av skönlitteratur, facklitteratur, sakprosa 

samt digital läsning. Ett annat begrepp som också berörs under studiens gång är läsförståelse. 

Begreppet läsförståelse används i studien då elever bör ha en läsförståelse för att kunna förstå 
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och tolka vad de läser för att ha en chans att bli motiverade. Lozic (2015) belyser att 

motivation i grunden handlar om självkänsla. Möter eleverna då nederlag inom läsförståelse 

dämpas motivationen till fortsatt läsning. 

 

3:1. Definition av begreppet motivation 

Giota, (2006, s.96) beskriver motivation som ett komplext begrepp, och problematiserar dess 

innebörd genom att beskriva hur svårt det kan vara att bedöma om en elev är motiverad eller 

inte. Motivation är en inre process som inte går att observera och skapa sig en uppfattning om 

direkt, utan behöver observeras och försökas få syn på genom muntliga och skriftliga 

yttranden samt se till elevernas beteende menar Giota. Dessutom skriver hon om begreppet 

omotiverad genom att påtala att begreppet ofta hänger samman med brister i outtalade 

förväntningar samt yttre krav. Imsen (2006, s.281) menar att det är något som håller igång 

inlärningsprocessen och drivkraften när ett barn lär, processen kallas motivation.                

  

3:1:1. Inre och yttre motivation  

Enligt Lozic (2015) kan motivation vara indelad i två olika kategorier, inre och yttre 

motivation. Han menar att inre och yttre motivation är förenklade indelningar, då motivation 

är mer svårtolkat än så. Inre motivation beskrivs som individens drivkraft och kan 

exemplifieras med vad Kåreland (2013, s.11) säger om läsning. Elever läser hellre, om de som 

små barn blivit lästa för. Detta benämns som den inre motivationen till läsning och är en klar 

fördel att besitta. Imsen (2006, s.283) förklarar Piagets synsätt angående den inre 

motivationen. Piagets teori om motivation beskrivs genom att förklara två begrepp, 

assimilation och ackommodation. Assimilation är när ett barn upplever någonting nytt som 

barnet förstår genom att knyta detta till tidigare erfarenheter, medan ackommodation är när ett 

barn upplever någonting som kräver att barnet utvecklar nya tankegångar, då de gamla inte 

tillräckligt beskriver den nya situationen. Imsen tolkar Piaget genom att beskriva begreppen 

och skriver att de kompletterar varandra men ständigt befinner sig i en viss obalans. Dessa två 

processer fungerar om vartannat och för individen framåt i utvecklingen och skapar en inre 

motivation. 

 

Moley, Bandré & George (2011 s.250) menar att yttre motivation är påverkan av yttre 

faktorer, som exempelvis framsidan på en bok, kompisar som påverkar eller att det lönar sig 

att välja på ett visst sätt.  Ett ytterligare exempel på yttre motivation beskriver Howard (2012, 

s.123) är när elever blir motiverade av hur vänner väljer böcker samt hur sammanfattningen 
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av boken framförs på baksidan är den lockande att läsa eller är den inte. Lozic (2015) 

förtydligar detta genom att tillägga att yttre motivation är framförallt betingat med verbalt 

beröm, betyg eller materiella belöningar. Han påpekar även vikten av att i första hand försöka 

stärka individens inneboende självkänsla och dess inre motivation. Jönsson (2013, s.169) 

skriver om yttre motivation och beskriver betyg som en yttre påverkningsfaktor. Kåreland 

(2013, s.12) beskriver också yttre motivation och hon menar att TV, dataspel, tv-spel samt 

Internet har blivit ett växande intresse för elever som istället för traditionell läsning blivit 

deras digitala läsning. Imsen (2006, s.466) problematiserar begreppet motivation och förklarar 

att någons inre motivation kan vara någon annans yttre motivation och vise versa.  

 

Imsen (2006, s.316) tolkar och förenklar Vygotskijs ena teori om motivation genom att 

beskriva det andra synsättet, den yttre motivationen. Genom att beskriva Vygotskijs synsätt på 

den proximala utvecklingszonen kan den förstås som yttre motivation . Ett barn har enligt 

Vygotskij två utvecklingsnivåer. Det barnet kan göra på egen hand, och det barnet behöver 

stöd av någon annan för att klara av och detta menar han är den yttre motivationen. Personen 

som visar eller förklarar förmedlar sin kunskap till barnet som på detta vis utvecklar sin 

förståelse för handlingen eller situationen. Skillnaden mellan dessa två nivåer kallar Vygotskij 

för den proximala utvecklingszonen och han menar att det är motiverande för elever att alltid 

befinna sig i denna zon för att utveckla ny kunskap. Om barnet inte har chans att utvecklas 

finns risken för att barnet uttråkas och tappar intresset. 

 

3:2. Begreppet motivation i läroplanen 

Det är problematiskt att finna begreppet motivation i den nuvarande läroplan och frågan väcks 

om resultaten i läsförståelse och läsförmåga hade sett annorlunda ut om begreppet motivation 

ordagrant hade skrivits ut i läroplanen. Problemområdet i studien belyser relevansen för 

motivation till läsning och nedan finns citat ur läroplanen där begreppet motivation inte 

ordagrant kan utläsas. Ett citat nämns nedan där begreppet skulle kunna utskrivas men 

utelämnas: “Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet 

och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.” Läroplanen från 2011 

(Skolverket 2011, s.13) Det är problematiskt då motivation är något skolan i allmänhet bör 

sträva efter för att elever skall finna motivation i sin vardag. 
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4. Metod 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som kan påverka elevers motivation till 

läsning och då behövdes en systematisk litteraturstudie utformas. Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s.27) menar att det ska finnas bestämda kriterier och metoder när urval 

och sökningar av artiklar skall göras samt en uttalad sökstrategi. I 4:1 beskrivs datainsamling 

där det förklaras hur det empiriska materialet samlats in. Därefter följer 4:2 datagranskning, 

där granskning av artiklarnas kvalitet avgjordes. Slutligen följer 4:3 databearbetning där 

källorna bearbetas och analyseras. 

 

4:1. Datainsamling 

I de första allmänna sökningarna valdes databasen Summon för att undersöka vad det fanns 

för forskning överlag inom det valda området. Summon visade sig inte vara ett bra alternativ 

då det gav allt för många träffar. Därefter bestämdes inklusionskriterier och nyckelord. 

Nyckelorden valdes utifrån studiens syfte och frågeställning. Inklusionskriterierna 

avgränsades till publikationsår 2011-2016 då aktuell forskning eftersöktes eftersom samhället 

kontinuerligt utvecklas och dessutom kom den nya läroplanen ut 2011, vilket kan ha påverkat 

hur artiklarna var upplagda och vad de resulterade i. Avgränsningen Peer-reviewed valdes 

eftersom Eriksson Barajas et al. (2013, s.61) förklarar att begreppet Peer-reviewed betyder att 

artikeln är vetenskaplig samt kritiskt granskad. Det tredje inklusionskriteriet var maximalt 25 

träffar för att urvalet skulle bli tillförlitlig därför att alla abstrakt skulle kunnas läsas noggrant. 

 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s.70-71) måste problemområdet som skall undersökas 

avgränsas vilket i den här studien görs genom PICOC metoden. Metoden går ut på följande 

sätt: Population, vem är det som ska undersökas, i den här studien var det grundskoleelever. 

Intervention, vad är det som skall undersökas, det som i denna studie skulle undersökas var 

vilka faktorer som motiverar till läsning. Control, är det lämpligt att undersöka området. 

Behandlar artikeln det sökta, i detta fall motivation till läsning och följer artiklarna 

inklusionskriterierna. Outcome, studiens utfall och dess resultat. Här studeras artikelns resultat 

och utfall utifrån den här studiens syfte och frågeställning. Slutligen context, artikelns kontext 

studerades i sin helhet.  
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Utefter ovanstående modell påbörjades sökningar av det empiriska materialet i databasen 

ERIC- The Education Resources Information Center och den innefattar området utbildning 

och pedagogisk forskning. ERIC är en av de ledande databaserna inom området i världen. En 

andra databas valdes, SwePub som innefattar svenska myndigheters och lärosätens artiklar 

samt avhandlingar. Där gjordes identiska sökningar som i ERIC, både på engelska samt 

svenska. Eriksson Barajas et al.(2013, s. 26) menar att en systematisk litteraturstudie 

inkluderar all relevant information för det valda området och därmed kan urval göras och 

relevanta slutsatser dras.  

 

De centrala begreppen i frågeställningen var motivation och läsning. Begreppen användes i 

alla sökningar och andra sökord skiftade mellan läsförståelse, strategier för lärande, 

skönlitteratur, läsa bok, grundskola och läsintresse, både på svenska och engelska för att 

innefatta relevanta sökningar samt utföra systematiska sökningar (se bilaga A). Begreppen 

som användes berörde studiens syfte och frågeställning och det hade därför inte kunnat sökas 

på andra begrepp. I slutskedet behövdes en breddning inom området göras och då valdes det 

att söka på ”reading interest” eftersom att interest är en synonym till nyckelordet motivation 

och att det dessutom redan sökts på ”reading motivation”.  

 

Booleska operatorer användes i sökningarna. Eriksson Barajas et al. (2013, s.78-79) anser att 

en sökning kan komprimeras med hjälp av booleska operatorer såsom ”AND, NOT och OR.” 

Genom att använda den booleska operatorn “AND” hittades relevant empiriskt material 

eftersom det inkluderar fler träffar på de valda sökorden vilket inte ”NOT eller OR” gjorde. 

De beskriver också att användning av trunkering innebär en bredare sökning då endast början 

av ett ord behöver skrivas och därefter trunkeras, för att finna alla former av ordet (s.81). I 

detta fall innebar det att sökningen blev för bred och därför begränsades till endast en sökning 

med användning av trunkering. I databasen SwePub fungerade trunkering då antalet träffar 

blev ett rimligt antal, medan det inte fungerade i ERIC eftersom antalet träffar blev för många. 

Efter alla sökningar valdes lämpligt empiriskt material ut genom att läsa alla abstrakt. 

Abstrakten som var relevanta för syftet och frågeställning, gick vidare till urval ett då hela 

artikeln lästes och mm artikeln var adekvat gjordes en granskning. 

 

Manuella sökningar gjordes också. Eriksson Barajas et al. (2013, s.74) menar att det är när det 

på egen hand söks information utöver databassökningar. Till de manuella sökningarna hör 

sökningarna på Skolverkets hemsida efter motivation som användes till bakgrunden. 
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4:2. Datagranskning 

Eriksson Barajas et al.(2013, s.115) nämner vikten av kvalitetsgranskning av det empiriska 

materialet. I denna litteraturstudie har källorna granskats utifrån Barajas et al. (2013, s.188) 

kvalitets checklistor. Vid datagranskning kontrollerades följande: publikationsår, utgivare, 

författare, titel, syfte, metod, urval, resultat och slutsats. Genom att granska detta menar 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.52) att resultaten blir tillförlitliga då mätmetoden får en god 

reliabilitet och validitet. Genom att granska på detta sätt skapades artikelöversikter (se bilaga 

B). Efter att granskningen var gjord undersöktes det om artikeln var valid eller inte, var den 

inte det gick den inte vidare från urval ett till urval två. Var de valida efter granskningen gick 

artiklarna vidare till urval två, vilket innebar att de togs med i litteraturstudien. Dock var 

några av artiklarna uppbyggda av en annan struktur men inkluderades trots detta då det ändå 

gick att utläsa syfte, metod och resultat, samt att resultatet var så pass relevant att de valdes att 

ha med i litteraturstudien. De 12 artiklar och den rapport som valts ut till denna litteraturstudie 

nämns numera som källor. Källorna som valdes var kvantitativa, kvantitativa eller båda delar. 

 

4:3. Databearbetning 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s.146-147) menar de att en analys av datan måste 

beskrivas för att presentera och kommunicera resultaten. I denna studie har en latent 

innehållsanalys gjorts och detta innebär att författarna har klassificerat datan för att kunna 

urskilja kategorier genom källornas resultats likheter och skillnader. På detta sätt kan 

kategorierna förklaras genom sina egenskaper. Eriksson Barajas et al. (2013, s.148) beskriver 

att forskaren blir medveten om mönster, teman och kategorier genom denna analys och kallar 

detta för en induktiv analysmetod. 

 

Tre kategorier trädde fram genom en mindmap där resultaten av källorna sammanfattades. 

Genom att göra detta kategoriserades resultaten utifrån dess likheter och skillnader. Källornas 

resultat utmynnade i kategorierna Informations och kommunikationstekniska faktorer som 

berör artefakter och webbaserade datorprogram. Sociala yttre faktorer innefattar de resultat 

som berör lärares, föräldrars, kamrater samt betygens påverkan till elevers motivation till 

läsning. Interaktions faktorer behandlar hur motivation till läsning påverkas genom 

interaktion med andra, såsom gruppkonstellationer (se bilaga C). Varje kategori innehöll fler 

källor än en, för att det skulle kunna ställas i relation till varandra. 
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Granskning av kategoriindelning gjordes, för att urskilja om indelningen var av betydelse för 

studiens syfte och frågeställning. Det ansågs inte finnas källor som passade in i fler kategorier 

än en, men kategorierna kan dock kombineras med varandra i användandet av motivation till 

läsning. Exempelvis kan informations- och kommunikationstekninska faktorer kombineras 

med både sociala yttre faktorer och interaktionsfaktorer då det går att använda IKT både i 

gruppkonstellationer eller att IKT kan användas i utbildningssyfte i hemmen ihop med 

föräldrar eller kamrater. Kategoriernas resultat har delats in för att kunna se likheter och 

skillnader och det kommer att göras i resultatdelen.. 

 

5. Resultat 

Nedan kommer de olika kategorierna att presenteras. Den första kategorin är informations- 

och kommunikationstekniska faktorer. Denna kategori innefattar IKT:s motivationshöjande 

funktioner. Den andra kategorin är sociala yttre faktorer, föräldrar, lärare, lärmiljö, kamraters 

och betygs påverkan på elevers motivation till läsning. Den tredje och sista kategorin är 

interaktionsfaktorer. Här behandlas interaktionen och dess betydelse för att motivera elever 

till läsning. 

 

5:1. Informations- och kommunikationstekniska faktorer 

Ladbrook (2014) syfte med studien var att undersöka om elever motiveras till läsning genom 

användning av IKT. Metoden utgick från att eleverna skulle läsa, logga och använda en IT 

plattform där de senare skulle respondera på varandras texter. Metoden utvärderades genom 

att eleverna fick svara på en enkät. Urvalet var 41 elever från Nya Zeeland. Ladbrook menar 

att eleverna i undersökningen var så motiverade av att använda IKT i undervisningen att det 

höjde motivationen hos dem så pass mycket att de läste mer än vad som angavs som lägsta 

nivå.  

 

Andra forskare som också menar att IKT gynnar eleverna är Wolff, Isecke, Rhoads & Madura 

(2013). De menade att syftet med studien var att använda Readorium, ett datorbaserat 

läsprogram som skulle hjälpa elever med lässvårigheter att läsa svårare texter. Eleverna fick 

fylla i saknade ord samt skapa nya meningar. Programmet hjälpte elever med stavelser, uttal 

samt ställde frågor för att se om eleverna uppnått förståelse. Urvalet var elever i årskurs sex 

till åtta i USA. Metoden som användes för att samla in materialet var intervjuer med eleverna. 

Eleverna gav varandra feedback genom Readorium programmet. Programmet var tydligt och 
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lätt att använda och eleverna lärde sig nya ord som hjälpte dem att läsa och förstå svårare 

artiklar. Skillnaden som kan ses är att Ladbrook (2014) endast använder text i sin studie, 

medan Wolff et al. (2013) arbetar med ett datorprogram som stöttar genom uttal och språkljud 

samt text. Wolff et al. (2013) arbetar delvis med ljud i sitt datorprogram, då språkljud är en 

viktig aspekt i Readorium programmet och studien nedan påvisar liknande resultat. 

 

Fälth, Gustafson, Svensson & Tjus (2014) menar att syftet med deras undersökning var att 

från ett lärarperspektiv få syn på hur elever med lässvårigheter motiveras i datorbaserade 

fonologiska och ortografiska tester. Studien bygger på en tidigare undersökning som gjorts 

kring datorprogram. Undersökningen genomfördes med hjälp av datorprogrammet och 

utvärderades med en semistrukturerad intervju med lärare. Urvalet var i den första 

undersökningen 49 lärare samt 100 elever med lässvårigheter. Ur litteraturstudien valdes 18 

av de 49 ursprungliga lärarna ut. Genom dessa intervjuer svarade lärarna på frågor som 

handlade om hur väl anpassat datorprogrammet var för enskilda elever och i vilken grad 

elevens läsning förbättrades med hjälp av programmet. Resultatet visar att både elever och 

lärare blev motiverade av att använda det fonologiska och ortografiska datorprogrammet i 

undervisningen. Det visar en ökad självkänsla hos eleverna då de själva kunde upptäcka fel 

och på egen hand även hitta rätt lösning. I likhet med Wolff et al.(2013) anser Fält et al. 

(2014) att datorprogram som stöttar ljud och uttal motiverar elever till läsning. 

 

Larsons (2015) studie syftade till att undersöka hur elever i en årskurs sex uppfattade och 

utvecklade sin läsförmåga med hjälp av E-böcker med ljuduppspelning. Metoden som 

användes var observation av amerikanska elever som under fem veckor arbetat med 

läsförståelse genom e-böcker. Det resulterade i att eleverna ansåg att läsningen blev roligare 

när de använde e-böcker, de ansåg även att de lärde sig att utveckla sitt uttal när de fick lyssna 

på e-böcker samt lärde de sig att läsa fortare och känna igen ord de lyssnat på tidigare. 

Resultatet visade också att elevernas läshastighet ökade med hjälp av e-böcker och att de 

blivit mer motiverade till läsning.  

 

Larson har även gjort en tidigare studie som visar att E-böcker främjar elevers läsning. Larson 

(2012) anser att IKT behövs för att engagera elever och motivera dem i dagens samhälle. 

Syftet var att undersöka positiva egenskaper hos e-böcker. Urvalet var 49 lärarstudenter från 

USA som fick utvärdera e- böcker genom intervjuer och diskussioner. Studien hade en 

kvalitativ ansats då det förekommit diskussioner i helklass samt intervjuer. Diskussionerna 
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florerade kring möjligheterna att påverka läsförmågan och de diskuterade även elevers 

inställning till läsning av e-böcker. Larson (2012) menar att det är viktigt att nyblivna lärare 

lär sig hantera de digitala verktygen som behövs för att engagera och motivera dagens elever. 

Även hennes resultat visar att uppläsning av text främjade elevers motivation till läsning, 

såsom Fälth et al. (2014) samt Wolff et al. (2013) resultat också påvisar. Resultatet på 

samtliga artiklar i denna kategorin visar att teknik och IKT var motivationshöjande samt att de 

höjde elevernas självkänsla då de på egen hand kunde nå ett lyckat resultat, genom att de fick 

stöttning av uttal, ljud, rättstavning och bilder att använda och flera digitala verktyg. Det kan 

även kopplas till vad som nämns i bakgrunden som inre eller yttre motivation. IKT ses i första 

hand som en yttre påverkningsfaktor men det kan inte bevisas vad som är inre eller yttre 

påverkningsfaktorer då alla motiveras och gillar olika. 

 

5:2. Sociala yttre faktorer 

Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill (2012) menade att syftet med studien var att påvisa 

lärarens roll att engagera och motivera eleverna genom sina undervisningsmetoder. En 

läskultur bildades, där det fördes debatter samt efterkommande frågor om texten. Åtta lärare 

och fem skolor i Nya Zeeland med tio till tolv åringar deltog i studien. Metoden som användes 

var observation av lärarna samt semistrukturerade intervjuer. Resultatet visade att läraren bör 

engagera eleverna i läsningen och göra den intressant för elever i alla åldrar, dock är det 

svårare att motivera elever i högre åldrar eftersom det anses vara mindre “häftigt” att läsa 

böcker. Alla åldrar behöver sitt motivationsverktyg för läsning. Fletcher et al. (2012) menar 

även att läraren måste stötta elever i svårigheter för att utveckla sin läsförmåga. En liknande 

social faktor som påverkar elevers motivation kan vara föräldrar, lärare, lärmiljö samt 

kamrater som Ülpers (2011) studie nedan visar. 

 

Ülper beskriver att syftet med undersökningen vara att få syn på vad som motiverade elever 

till läsning. Den metod som användes var en enkätundersökning där eleverna skulle svara på 

vad som motiverade dem. Undersökningen gjordes på sex skolor i Burdu i Turkiet. Fyra av 

dessa skolor vad låg- mellanstadieskolor och två var högstadieskolor. Resultatet påvisade att 

föräldrar, lärare, kompisar, lärmiljö samt läsaktiviteter hade en stor betydelse för elevers 

motivation till läsning och Ülper menade att det är lärarens jobb att väcka intresset genom att 

skapa en bra lärmiljö och skapa intressanta och givande läsaktiviteter. Elever berättade att de 

ville att deras vårdnadshavare skulle delta och vara engagerade i läsning. Resultaten visar 

också att de yngsta eleverna blev mest påverkade av dessa faktorer. Likheterna mellan denna 
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studie och kommande presentation är den yttre påverkningsfaktorn. Liksom lärare, kompisar 

och föräldrar kunde de påverka motivationen till läsning genom yttre respons kunde även 

betyg fungera på samma sätt. Lärare, kompisar och föräldrar kunde i sin tur använda 

begreppet betyg som motivation till läsning.  

 

Lundahl, Hultén, Klapp & Mickwitz (2015) menade att syftet med studien var att få syn på 

effekterna av elevernas lärande, motivation till lärande och prestationer genom summativa 

bedömningar som i denna studie syftade till betyg. Metoden var en svensk systematisk 

litteraturstudie. Det som har granskats är 6000 abstract, ca 500 artiklar samt ett 40 tal 

avhandlingar. De hävdade att betyg resulterade i fler omotiverade elever. Summativa 

bedömningar så som betyg resulterade i att lågpresterande elever blev ännu mindre 

motiverade till läsning och enbart kunde komma ur den onda cirkeln om vårdnadshavare 

motiverade sina barn till att läsa. De enda eleverna som gynnades av betyg var de elever som 

redan var motiverade till läsning och hade ett betyg de var nöjda med. Summativa 

bedömningar gjorde att klyftan blev större mellan lågpresterande och högpresterande elever. 

 

Tadesse & Washington (2013) studie syftade till att undersöka om föräldrarnas läsvanor 

påverkade barnens motivation till läsning. Studien genomfördes i USA. Metoderna som 

användes var intervjuer med elever och föräldrar samt observationer. Läraren var intresserad 

av att se om elever blev mer motiverade till läsning om föräldrarna hade högläsning för 

barnen och därför skickades böcker med hem. Författarna menade också att hemmet och 

läraren har en stor inverkan på elevers motivation till läsning. Deras resultat visade att elever 

blev motiverade till läsning om det fanns böcker i hemmet samt om vuxna läste för dem. 

Dock visade resultatet att dessa faktorer spelade mindre roll när eleverna var äldre. I likhet 

med de andra källorna kunde därav slutsatserna dras att dessa källors resultat samspelar med 

varandra då elevernas motivation påverkades av olika sociala yttre faktorer. 

 

Till skillnad från de övre källornas resultat som visade hur de yttre faktorerna påverkade 

motivationen skiljer sig nedan stående studie eftersom den belyste hur viktig den egna viljan 

och den inre motivationen till läsning var. Vieira och Grantham (2011) menade att syftet med 

studien var att undersöka om elevers inneboende drivkraft hade betydelse för motivationen till 

läsning. Urvalet var 170 elever i USA i åldrarna nio till tolv. Detta undersöktes genom att 

eleverna fick svara på frågor om deras intresse till läsning genom en enkät på Internet. 

Frågorna omfattade elevernas inre motivation till läsning och om det hade någon påverkan på 
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elevernas motivation till att läsa böcker. Genom resultatet framkom det att de elever som hade 

en inneboende drivkraft också hade högre motivation till läsning. Slutsatsen var att de elever 

som inte hade någon inneboende drivkraft inte var lika motiverade till att läsa böcker.  

 

5:3. Interaktionsfaktorer 

Pittman & Honchell´s (2014) studie syftade till att undersöka effekterna när elever med 

lässvårigheter blev satta i diskussionsgrupper för att diskutera litteraturen de läst. Urvalet var 

16 elever i årskurs sju i USA. För att ta reda på om eleverna blev mer motiverade till läsning 

genom diskussionsgrupper intervjuades de samt gjordes textanalyser och samtalsanalyser 

utefter materialet. Resultatet visade att eleverna blev mer motiverade till läsning genom 

diskussionsgrupperna och att deras textförståelse ökade genom diskussion i grupp. I likhet 

med nästkommande källa diskuterade eleverna det lästa materialet som gav bättre läsförmåga 

vilket i sin tur ökade motivationen till läsning. 

 

I Shih & Lee Reynolds (2015) studie undersöktes läsning i en halvklass i Kina både enskilt, i 

par och i grupp och deras syfte var att undersöka en lässtrategi för att öka motivationen till 

läsning. Metoden som användes var en samverkande diskussionsstrategi “think-pair-share” 

som innebar att eleverna först skulle läsa och lösa en egen uppgift enskilt, därefter arbeta i par 

för att sedan dela med sig och arbeta i grupp. Resultatet indikerade att strategin gynnade 

motivationen till läsning hos eleverna och kan därför antas vara användbar för att påverka 

motivationen hos elever. Studien nedan skiljer sig åt från de två redan nämnda i den här 

kategorin då resultatet belyste den enskilda traditionella läsningen som motivations höjande. 

 

McGeown, Duncan, Griffiths & Stothard (2014) beskriver att syftet var att undersöka 

förhållandet mellan motivationen till läsning, elevers läsvanor samt läskunnigheten hos 

elever. Testerna gjordes på 1230 elever i åldrarna elva till sexton från Storbritannien. Testerna 

utfördes genom att studera hur mycket det lästes i hemmet, begreppförståelse, läshastighet 

och läsförmågan. Metoden som användes var att eleverna svarat på enkäter. De anser att 

motivationen är viktig för elevers läsning. Resultatet som beskrevs var att eleverna blev mer 

engagerade och motiverade och att de kunde då  läsa snabbare, förstå ord bättre samt prestera 

bättre om de hade tillgång till böcker. McGeown et al. (2014) ansåg att man borde identifiera 

sätt till att motivera elever genom traditionell läsning.  

 



 

13 

 

 

5:4 Kategorierna i förhållande till inre och yttre motivation 

De tre kategorierna som presenterats ovan har i huvudsak olika innehåll för att nå motivation. 

Det är problematiskt att kunna definiera vad som är inre och vad som är yttre motivation för 

enskilda elever i dessa kategorier. I den första kategorin informations och 

kommunikationstekniska faktorer kan det vara inre motivation för en elev då hen brinner för 

tekniken, men det kan också vara yttre motivation för någon annan då eleven i lärsituations 

syfte använder IKT för att lära sig och för att det kan vara roligt.  

 

I kategorin sociala yttre faktorer finns exempelvis föräldrar och kamrater som båda kan ses 

som inre och yttre faktorer till motivation till läsning. Om man som barn blivit involverad i 

litteraturvärlden är chansen större att eleven har en inre motivation till läsning. Tycker 

dessutom kompisar om läsning blir detta ytterligare en påverkan till att bibehålla motivationen 

till läsning. Skulle kompisarna däremot inte tycka om läsning kan eleven bli påverkad av detta 

och likaså gäller det föräldrar som inte läser för sina barn. Det är därför problematiskt att veta 

vad som är inre eller yttre motivation för den enskilda individen.  

 

Interaktions faktorer kan även de knytas till den inre och yttre påverkningsfaktorn. Elever kan 

ha en inre drivkraft där de motiveras av att arbeta med andra och det vill säga genom 

gruppkonstellationer men de kan också vara en yttre motivationsfaktor då det kan anses vara 

roligt, spännande eller nytt att arbeta i grupp. Detta kan också problematiseras då en annan 

individ till skillnad från det ovanstående kan ha en inre drivkraft till att arbeta enskilt.  

 

6. Diskussion 

I metoddiskussionen analyseras litteraturstudiens metod genom att diskutera svagheter och 

styrkor, sökord samt att sökhistorik värderads, val av datamaterial, antal källor och dess 

tillförlitlighet samt forskningsmetod. I resultatdiskussion värderas de resultat som 

framkommit, är resultaten tillförlitliga? Bakgrund och resultat kopplas samman samt kommer 

att besvaras studiens frågeställning - Vilka faktorer kan motivera elever till läsning inom 

grundskolan? 
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6:1. Metoddiskussion 

En fördel med arbetet är att det under alla sökningar använts centrala begrepp som ger en klar 

koppling till studiens syfte och frågeställning. Ett misstag som upptäcktes under arbetets gång 

var att en sökning är gjord med sökordet “primary school” eftersom det togs för givet att 

”primary school” betydde grundskola. Dessvärre är inga sökningar gjorda på skolans högre 

åldrar, men träffar har återfunnits i skolan högre åldrar ändå. När sökningarna gjordes valdes 

det att inte söka på faktorer eftersom detta var något som ansågs som eventuella svar på 

frågeställningen och hade då setts som selektiva sökningar. Därför valdes istället sökord från 

frågeställningen. Eriksson Barajas et al. (2013, s.78) menar att sökstrategin ska grundas 

genom nyckelord från studiens frågeställning. Dock gjordes det sökningar på begreppet 

läsförståelse som inte finns med i studiens frågeställning. Begreppet läsförståelse var ett 

fungerande sökbegrepp då det visade sig starkt kopplat till motivation till läsning. 

 

Under arbetets gång valdes det att utesluta två av de valda källorna och det gjordes därför en 

ny breddad sökning som innefattade begreppen ”reading interest”. Källorna uteslöts eftersom 

det var svårt att urskilja deras tillvägagångssätt och det gick inte heller att urskilja vilken sorts 

studie det var. Därför byttes det ena nyckelordet motivation ut mot synonymen interest för att 

bredda sökningen och detta gjordes eftersom kombinationer med begreppet motivation redan 

var gjorda och det behövdes två nya källor inkluderas i studien. Syftet liksom frågeställningen 

har åtskilliga gånger ändrats under arbetets gång. Det orginala syftet hade inte besvarats om 

detta inte skett. Maxantalet 25 träffar vid sökningarna sattes för att alla abstrakt skulle kunna 

läsas noggrant eftersom de flesta abstrakt var skriva på engelska och modersmålet hos 

författarna var ett annat språk än engelska. Maxantalet hade kunnat ökas och på detta sätt 

kunnat bidra till fler aktuella träffar. 

 

Valet av datamaterial kunde möjligen sätt annorlunda ut om trunkeringar använts mer. Valet 

att inte använda trunkering mer kan ha påverkat ingångsmaterialet. Dock var detta ett 

medvetet val, då trunkeringar medförde ett för stort urval för att hinna läsas, vilket hade 

inneburit att validiteten i urvalet varit låg.  

 

Till granskningen av artiklar valdes Eriksson Barajas et al. (2013, s.188) checklistor för att 

säkerställa att artiklarna var tillförlitliga. En del av artiklarna valdes trots att de inte hade 

tydliggjort alla kriterier, som exempelvis en tydligt uttalat metod som ansågs vara av vikt i 

checklistan. Dessa artiklar valdes ändå för att resultaten var relevanta för studien. Eriksson 
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Barajas et al.(2013, s.116) menar att dessa artiklar inte är av lika hög validitet som de andra 

artiklarna var där alla kriterier uppfylls. Dessutom ändrades inklusionskriterierna vid ett 

tillfälle då Rapporten från Vetenskapsrådet hittades i databasen SwePub under “övrigt 

vetenskapligt” istället för “refereegranskat” som var en av inklusionskriterierna. Att den här 

rapporten valdes var från början ett misstag då det missades att den låg under kategorin övrigt 

vetenskapligt. Efter kvalitetsgranskningen valdes rapporten ändå, då dess resultat hade stor 

betydelse för studien och dess syfte. Ett annat problem som stöttes på var att källorna som var 

publicerade år 2011, kunde vara gjorda under tidigare år. Inklusionskriteriet år 2011, valdes 

eftersom den nya svenska läroplanen trädde i kraft då, dock hade detta ingen betydelse för 

studien eftersom det inte hittades några svenska källor.  

 

Antalet vetenskapliga artiklar blev totalt 12 stycken källor samt en rapport från 

Vetenskapsrådet som var skriven av Lundahl et al. (2015). Eriksson Barajas et al. (2013, s.31) 

hävdar att det inte finns bestämda regler för antalet artiklar i en litteraturstudie, det bör dock 

finnas en mättnadskänsla i det empiriska materialet, vilket anses stämma i denna studie då 

relevant empirisk data inkluderats. De valda källorna är kvalitativa, kvantitativa samt en 

blandning av dessa då de innehåller både etnografiska metoder såsom observationer och 

fenomenografiska ansatser såsom intervjuer, enkäter samt litteraturstudier. Kvalitativa samt 

kvantitativa studier kan enligt Eriksson Barajas et al. (2013, s.57) kombineras då en 

kombination av dessa ansatser bidrar till att det framkommer olika synvinklar på 

problemområdet. 

 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.52) menar att reliabilitet är tillförlitligheten mellan mätningar 

med samma mätinstrument vid olika tidpunkter. I denna studie användes samma 

mätinstrument så som de nämnda checklistorna samt samma inklusionskriterier. Hade denna 

studie gjorts igen med samma mätinstrument hade därför resultatet sett likadant ut, 

kategorierna kan däremot diskuterats då det möjligtvis kunnat sammanställas annorlunda och 

tematiserats annorlunda. Kategorierna omprövades ett par gånger eftersom de i andra 

kategoriformer inte besvarade frågeställningen fullständigt. Kategorierna skulle kunna 

kombineras med varandra och kategoriserats under inre och yttre faktorer men det har inte 

gjorts då resultatet på frågeställningen inte hade förändrats samt att en kategori inte hade varit 

tillräckligt då det hade varit svårt att se likheter och skillnader.  
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Det har inte hittats många svenska studier inom motivationsområdet till läsning, det är alltså 

ett område det behöver forskas kring. Det kan också beror på att den litteraturstudie är för 

smal i sitt omfång.  Många av källornas ursprung är från andra länder såsom USA, Turkiet, 

England, Kina och Nya Zeeland. Det får anses vara möjligt att applicera våra kategorier som 

framkommit ur deras strategier inom motivation till läsning i den svenska skolan. Sverige är 

ett land som har möjlighet att använda sig av IKT i skolan och där av kan skolorna använda 

sig av denna motivationsfaktor. Den sociala faktorn och interaktionsfaktorn borde också 

kunna motivera svenska elever till läsning då vi lever och lär efter ett sociokulturelt synsätt 

samt eftersom läroplanen är uppbyggd efter detta perspektiv. 

 

6:2. Resultatdiskussion 

Här diskuteras de resultat som framkommit ur kategorierna och kopplas till syfte och 

frågeställning. Kategoriernas resultat värderas och diskuteras utifrån deras tillförlitlighet. 

Anledningen till att de olika kategorierna framkommit är för att de studerade källorna haft 

olika fokus med liknande syfte. Där av förs olika faktorer till vad som motiverar elever till 

läsning fram. 

 

De resultat som framkommit av kategorin, information- och kommunikationsteknik, råder det 

inget tvivel om. Källorna påvisar samstämmigt att IKT motiverar elever till läsning. Dock 

visar källornas resultat att eleverna motiveras på olika sätt genom IKT. I några av källornas 

resultat framgår det inte hur stort urval som valts ut vilket kan vara problematiskt för ett 

tillförlitligt resultat. Kåreland (2003, s.12) menar att nutidens elever blir motiverade av 

digitala verktyg, då det tillhör deras vardagsliv. Wolffs et al. (2013) resultat visade att digitala 

verktyg hjälpte elever som hade svårigheter med läsningen och de får då olika slags stöttning 

och därav höjs deras självkänsla och därför även motivationen till läsning. Larson (2012) 

hävdar att lärare behöver vara införstådda med de digitala verktygens relevans för elevers 

motivation och engagemang. Utöver dessa resultat kan IKT och dess påverkningsfaktorer 

styrkas med Skolverkets (2011, s.13) rekommendationer som säger att skolan skall väcka 

elevernas intresse och lust att lära.  

 

I den andra kategorin sociala yttre faktorer råder det delade meningar om vem och vad som 

påverkar elevernas motivation till läsning. Föräldrar, lärare och elever samt betyg ingår i 

denna kategori eftersom de har en yttre påverkan till motivationen till läsning. Fletcher et al. 

(2012) påvisar resultatet att det är lärarens uppgift att motivera eleverna. Studien har gjorts på 
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åtta lärare, vilket kan diskutera tillförlitligheten på resultatet. Ülper (2011) studie belyser 

lärarens uppgift att motivera elever vilket även Fletcher et al. (2012) resultat visar. Ülper 

hävdar också att det är fler faktorer som påverkar motivationen och de som nämns utöver 

lärare är föräldrar, kompisar, lärmiljön samt läsaktiviteter. Han menar att det är lärarens 

uppgift att skapa en inbjudande miljö och attraktiva läsaktiviteter för att motivera elever till 

läsning, samt att goda relationer med vänner bör främjas. Howard (2012, s.123) nämner även 

han att miljön och vänner kan ge effekt på hur elever blir motiverade. 

 

Till skillnad från ovanstående forskare visar Vieira och Grantham’s (2011) resultat att elevens 

inneboende drivkraft är den grundläggande faktorn för motivation till läsning, vilket också 

står skrivet i PIRLS (Skolverket, 2012, s.7) att motivation till läsning handlar om elevernas 

inställning till läsningen. PIRLS resultat visar också att föräldrar och lärare har en betydande 

roll för motivationen till läsning. PIRLS (Skolverket, 2012, s.48) undersökningen visar att 

elevers positiva inställning till läsning ofta genereras från hemmet, då vårdnadshavares 

positiva inställning till läsning gynnar elever. Genom att utveckla en livslång lust att läsa 

läggs grunden för att klara av framtida studier samt vuxenlivet. Denna kompetens bör varje 

individ besitta då samhället och den egna individens framtid behöver denna trygghet. Imsen 

(2006, s.316) skriver om Vygotskijs teori om hur yttre faktorer påverkar motivationen, och 

styrker på detta vis ovan nämnda faktorer. 

 

Vad som setts genom egen studietid samt upplevelser på fältet är att kamrater, lärare och 

föräldrar använder betyg som en morot för elevernas fortsatta inlärning, dock visar Lundahls 

et al. (2015) resultat att elever inte blir motiverade till läsning genom användningen av betyg. 

Till skillnad från de andra sociala yttre faktorerna visades det att betyg är 

motivationshämmande. Även Jönsson (2013, s.169) hävdar att summativa bedömningar inte 

syftar till att hjälpa eleverna vidare i utvecklingen. Han menar att summativa bedömningar 

som betyg endast bör användas när de måste. Lozic (2015) slår fast att lärare bör ha och 

kommunicera höga förväntningar på sina elever, men också realistiska mål att uppnå, då 

eleverna vid lyckade resultat ökar motivationen att fortsätta. Moley et al. (2011, s.250) påtalar 

även att yttre faktorer har en påverkan då elevernas val beror på de yttre faktorernas 

inflytande. 
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Kategorin interaktionsfaktorer utmynnade i ett förvånande resultat, då det var förväntat att 

fler källors resultat inom interaktionsfaktorer skulle motivera elever till läsning. Det visade sig 

å andra sidan att interaktionsfaktorer inte motiverade eleverna till läsning tillfullo. Exempelvis 

visade McGeown’s et al. (2014) studie att elever gynnas av enskild läsning. Detta skiljer sig 

från det förväntade resultatet eftersom den svenska läroplanen trots allt är uppbyggt efter ett 

sociokulturellt perspektiv, vilket innebär att elever gynnas av samarbete och interaktion. Det 

skulle också kunna vara så att om undersökningen gjorts i Sverige istället för i Storbritannien 

skulle resultatet kunnat bli annorlunda.  

 

Shih & Lee Reynolds (2015) studie är gjord i en halvklass, vilket i sig kan ge ett opålitligt 

resultat då urvalet är för litet. Det påvisas inte heller hur urvalet i klassen är gjort och blir 

därför inte helt tillförlitligt. Positiva resultat träder ändå fram av användningen av strategin 

och resultatet kan styrkas av vad Imsen (2006, s.316) skriver om en av Vygotskijs teorier om 

att elever lär av och med varandra. Pittman & Honchell´s (2014) studie i denna kategori 

visade att diskussionsgrupper var främjande och motiverande till läsning. Detta kan kopplas 

till Vygotskij’s teori om lärande i samarbete med andra. Pittman et al. (2014) studie omfattar 

endast 16 elever vilket kan ses som ett lågt antal för att kunna dra en slutsats om att detta är 

motiverande. 

 

Interaktion liksom IKT eller kamratstöd kan vara en yttre påverkan till motivation och fortsatt 

läsning, men det kan också vara hur Imsen (2006, s.283) beskriver Piagets teori om inre 

motivation. Inre motivation handlar om elevers intresse och är som Lozic (2015) menar också 

att det är framförallt den inre motivationskraften som skall läggas vikt vid då elever som 

besitter inre motivation oftast behöver lite yttre påverkan. Det är svårt att veta vad elever 

motiveras av, men på ett eller annat sätt måste läraren motivera sina elever och tro på dem. 

 

Överlag kan det intas ett kritiskt förhållningssätt till de valda källornas metoder för att samla 

in deras empiriska material då det ofta gjorts enkäter, intervjuer samt observationer. 

Information genom intervjuer och observationer kan feltolkas och genom enkäter behöver 

svaren inte vara sanningsenliga. Deras empiriska material kan inte påvisas vara helt 

tillförlitligt och dessutom skiftar antalet individer i urval i studierna vilket också får anses 

vara problematiskt, då det i några studier är ett lågt antal individer involverade i studierna och 

det går inte att generalisera små studiers resultat. De valda källorna anses trots detta vara av 

värde för den här studien då de är kritiskt granskade och följer studiens inklusionskriterier. 
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7. Slutsats och implikation 

Genom litteraturstudien har följande frågeställning besvaras - Vilka faktorer kan enligt 

forskning motivera elever till läsning inom grundskolan? Det som framkommit är att 

informations- och kommunikationsteknik påverkar motivationen till läsning då det inom IKT 

finns flera program, spel och möjligheter att stötta läsning samtidigt som den digitala världen 

anses intressant av barn. Sociala faktorer påverkar motivationen till läsning delvis genom 

lärare och hur lärare formar miljön samt hur läraren skapar attraktiva aktiviteter.  Även 

kompisar och föräldrar har en inre och yttre påverkan till motivationen för läsning hos elever. 

Två av de källor som ingår i interaktionsfaktorer visade sig vara motiverande för läsning 

genom att diskutera det lästa i samspel med andra. Som vuxen, och i synnerhet som lärare 

men också som förälder är det viktigt att motivera till läsning genom intresseväckande texter 

inom olika kontextvärldar. Det är viktigt att se till barnens intressen och hur de påverkar 

varandra för att kunna motivera till läsning. Det får anses vara ytterst individuellt vad som 

motiverar olika barn. Återigen uppkommer den inre samt den yttre motivationens betydelse. 

 

Genom denna litteraturstudie har vi fått svar på några konkreta metoder som kan användas för 

att motivera elever till läsning. Det skulle därför kunna vara intressant att genomföra en 

etnografisk studie i skolan där eleverna själva får komma till tals om vad de tycker är 

motiverande till läsning och om de stämmer överens med denna studies resultat.  

 

Ett nytt problemområde skulle kunna vara att undersöka vad elever själva tycker missgynnar 

deras motivation till lärande i skolan då fler faktorer kan framkomma än vad som urskilts i 

denna studie. Vidare forskning skulle därför vara vad som inte motiverar elever till lärande, i 

syfte att kunna utforma en gedigen undervisningsform som får eleverna motiverade att 

bibehålla sitt intresse för lärande i skolan. Genom att fånga elevernas intressen kan skolan 

främja och stimulera den egna individen och på så vis motivera till fortsatt lärande. 
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Bilaga A Sökhistorik 

Datum Internationell databas Sökord/ Avgränsning Antal träffar Urval 1  

 

Urval 2  

 

2016-11-15 

ERIC  “Motivation reading “ 

AND comprehension  

Avgränsning Peeer-

reviewed och 

2011-2016. 

3 2  

2016-11-16 ERIC Reading AND strategies 

for teaching AND 

motivation. 

Avgränsning  

peer-reviewed och 

2011-2016 

15 3 1 

2016-11-16 ERIC Motivation 

AND reading AND fiction  

Avgränsning 

peer-reviewed och 

2011-2016 

19 4  3 

2016-11-29 ERIC  Reading comprehension 

AND motivation AND 

reading book 

Avgränsning 

peer-reviewed och 

2011-2016 

 

14 4 + 1 sedan tidigare  4 

2016-12-01 ERIC Motivation read* 

Avgränsning 

peer-reviewed och 

2011-2016 

925 -  

2016-12-01 ERIC Motivation AND reading 

AND primary school 

Avgränsning 

peer-reviewed och 

2011-2016 

23 4 2 

 

2017-01-04 ERIC “readning interest” 

Avgränsning 

peer-reviewed och 

11 3 2 
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2011-2016 

 

Datum Svensk databas Sökord/ Avgränsning Antal träffar Urval 1  

 

Urval 2  

2016-11-22 Swepub Motivation reading 

comprehension  

Avgränsning: 

Refereegranskat och från år 

2011-2016 

4 -  

2016-11-22 Swepub Motivation till läsförståelse 

Avgränsning: 

Refereegranskat  och 

från år 2011-2016 

 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

2016-11-25 Swepub Motivation läsning 

skönlitteratur 

Avgränsningar:  

refeegranskat och från år 

2011-2016 

-   

2016-11-25 Swepub Motivation reading  fiction  

Avgränsningar:  

refeegranskat och från år 

2011-2016 

1 -  

2016-11-25 Swepub Läsning och strategier för 

lärande och motivation  

Avgränsning: refeegranskat 

och från år 2011-2016 

2 2 1 

2016-11-25 Swepub Reading  strategies for 

teaching motivation 

Avgränsning: refeegranskat 

och från år 2011-2016 

3 -  

2016-11-30 Swepub reading comprehension 

motivation  reading book 

refeegranskat och från år 

2011-2016 

-   
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2016-11-30 Swepub läsförståelse motivation 

läsa bok 

refeegranskat och från år 

2011-2016 

1 -  

2016-11-30 Swepub Motivation läs* 

 Avgränsning 

Refeegranskat och 

2011-2016 

5  2 1 

2016-11-30 Swepub Motivation read* 

Avgränsing 

Refeegranskat och 

2011-2016 

167 -  

2016-12-01 Swepub Motivation läsning 

grundskolan 

Avgränsning 

Refeegranskat och 

2011-2016 

-   

2016-12-01 Swepub Motivation AND reading 

AND primary school 

Avgränsning 

Refeegranskat och 

2011-2016 

1 - Redan vald på Svenska.   

2017-01-04 Swepub ”Reading interest”  

Avgränsning 

Refeegranskat och 

2011-2016 

2 -  

2017-01-04 Swepub ”Läsning intresse”  

Avgränsning 

Refeegranskat och 

2011-2016 

-   
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Bilaga B Artikelöversikt, B.1 

 

 

Publikationsår 

Utgivare  

 

 

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfal

l  

Slutsatts/ 

Resultat  

2015 

RELC Journal 2015, 

Vol. 46(3) 

ERIC 

 

reading, strategies for 

teaching, motivation 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed 

2011-2016 

Ying-Chun Shih, 

Barry Lee 

Reynolds 

Teaching 

Adolescents EFL 

by Integrating 

Think-PairShare 

and Reading 

Strategy 

Instruction: A 

QuasiExperimental 

Study 

Syftet med studien 

var att undersöka 

“think-pair-share” 

strategin i 

utvecklandet av ett 

andraspråk. I detta 

fall är  det engelska 

som andraspråk som 

provades på 

Kinesiska studenter, 

men strategin kan 

även användas i 

modersmålet för att 

öka motivationen 

till läsning och 

användandet av 

olika lässtrategier.  

Metoden var en 

samverkande 

diskussions strategi 

som observerades av 

forskarna. Det var en 

Quasi-experimentiell 

studie som betydde att 

de delade in klassen i 

två delar och provade 

sin think-pair-share 

strategi och den andra 

hälften fick vanlig 

läsundervisning. 

Kvalitativa samt 

kvantitativa metoder 

användes. 

Urvalet var 

halva klassens 

deltagare. 

Strategin think-

pair-share visade 

viss ökning till 

motivation.  
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Bilaga B.2 

 

Publikations

år 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ 

kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskrite

rier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfa

ll  

Slutsatts/ 

Resultat  

2014 

Springer 

Science+Busine

ss Media 

Dordrecht  

ERIC 

 

Motivation 

AND reading AND 

fiction  

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed 

2011-2016 

Sarah P. 

McGeown, 

Lynne G. 

Duncan,  

Yvonne M. 

Griffiths, Sue E. 

Stothard 

Exploring the 

relationship 

between 

adolescent’s 

reading skills, 

reading 

motivation and 

reading habits 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förhållande/ 

korrelationen 

mellan engelska 

elevers 

motivation till 

läsning, läsnings 

vanor samt 

läsfärdigheter.   

Metoden som användes var en 

enkätundersökning. Det gjordes 

olika tester för att se elevers 

läskunnighet och motivation till 

läsning..  

De undersökte hur mycket 

eleverna läste hemma och vad de 

läste. De kontrollerade även 

läsförmåga, läshastighet, 

begrepp och ord som eleverna 

läste högt, samt sammanfattning 

av det eleverna läst.. Eleverna 

fick svara på hur bra eller 

mindre bra de var på läsning och 

utifrån detta sågs samband kring 

elever motivation och resultat.  

Urvalet var 

1230 elever som 

gick i skola 

någonstans i 

England.  

Forskarna menar 

att motivationen är 

viktig för elevers 

läsning, har 

eleverna 

motivation blir de 

mer engagerade 

och de kommer att 

läsa snabbare, 

förstå ord bättre 

samt prestera 

bättre. 

Forskarna anser att 

det borde 

identifieras sätt till 

att motivera elever 

till mer fakta 

läsning.  
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Bilaga B.3 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ 

kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskrite

rier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2014 

Australasian 

Journal of 

Educational 

Technology,  

ERIC 

 

Motivation AND 

reading AND 

fiction 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed,  

2011- 2016 

Judine 

Ladbrook 

An 

interactive 

digital 

platform for 

preservice 

secondary 

English 

teachers’ 

reading: 

First 

iteration 

findings 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

om Nya 

Zeeländska 

elever 

motiveras 

till läsning 

genom 

användning 

av IKT.   

Metoden var en 

enkätundersökning som 

ställde båda öppna och 

slutna frågor om 

intresset kring IKT och 

dess anvädning. 

Eleverna läste böcker 

och gjorde 12 loggar 

per termin. De skulle 

lägga in loggarna i en 

dataplattform där 

eleverna skulle 

respondera och ställa 

frågor samt betygsätta 

varandras 

sammanfattningar. 

Beroende på hur bra 

frågorna var fick 

eleverna poäng.  

41 elever i Nya 

Zeeland.  Bortfall 

fyra elever.  

Det visade sig att eleverna läste 

varandras sammanfattningar mer 

än var de var tvungna till (12 

stycken) de som hade läst minst 

var mellan 13-20 stycken loggar 

och de som hade läst mest var 

cirka 50 stycken loggar. Eleverna 

hade läst fler loggar eftersom att 

de motiverande att läsa andras 

sammanfattningar.  

Alla elever som besvarade 

enkäten skrev att det var vikigt att 

läraren hade en god kunskap om 

skönlitterära böcker för 

ungdomar. 
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Bilaga B.4 
 

Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ 

Resultat  

2013 

Educational 

Research 

Quarterly 

ERIC 

 

Motivation AND 

reading AND 

fiction 

 

Avgränsning:  

Peer-reviewed,  

2011- 2016 

EvelynS. Wolff, 

Harriet Isecke, 

Christopher 

Rhoads & John P. 

Madura 

Nonfiction 

Reading 

Comprehension in 

Middle School: 

Exploring in 

Interactive 

Software 

Approach 

Syftet var att 

använda det 

interaktiva 

webbaserade dator 

programmet 

Readorium som 

skulle hjälpa 

elever att läsa och 

förstå 

vetenskaplig text.   

Metoden som 

användes för att 

utvärdera programmet 

var 

intervjuer.Programmet 

hjälpte elever med läs 

svårigheter genom 

stöttning med uttal, en 

skriven förklaring, ett 

exempel på vad det 

skulle kunna vara i sin 

kontext samt en fråga 

på uttrycket för att se 

om eleven förstått. 

Eleverna fick fylla i 

saknade ord, skapa 

nya ord och meningar. 

Elever i USA 

årskurs 6-8. 

Resultatet visade 

att programmet 

var tydlig och lätt 

att använda. 

Eleverna lärde sig 

nya ord, korten 

hjälpte eleverna 

att klara av 

svårare artiklar.  
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Bilaga B.5 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2015 

Reading Teacher 

ERIC 

 

Reading 

comprehension and 

motivation and 

reading book 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed,  

2011-2016 

Lotta C. Larson E- BOOKS AND 

AUDIOBOOKS 

Syftet med  studien 

var att undersöka 

hur elever 

uppfattade och 

utvecklade sin 

läsförmåga med 

hjälp av E-böcker 

med 

ljuduppläsning. 

Författaren hade 

observerat 

amerikanska elever 

under 5 veckor och 

tillsammans med 

lärare arbetat med 

elevernas 

läsförståelse 

genom e-böcker.  

En amerikansk 

klass i årskurs sex. 

Eleverna upplevde 

läsningen roligare 

samt lärde de sig 

att läsa snabbare 

.De utvecklade 

också sitt uttal, 

även om de inte 

kunde skriva orden 

som var svåra så 

visste de hur de 

skulle uttala orden 

och kunde därför 

snabbare känna 

igen orden när de 

lästes igen. 

Läshastigheten 

ökade och 

motivationen var 

hög med hjälp av 

denna metod. 
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Bilaga B.6 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2013 

Routledge, Taylor 

& Fracis group  

ERIC 

 

Reading 

comprehension and 

motivation and 

reading book 

 

Avgränsning:  

Peer-reviewed,  

2011-2016 

Selamawit Tadesse 

& Patsy 

Washington 

Book Ownership 

and Young 

Children's 

Learning 

Syftet med 

undersökning var 

att se om elever 

vars 

socioekonomiska 

förhållanden var 

låga, blev mer 

motiverade till 

läsning om deras 

föräldrar läser för 

dem.   

Metoderna som 

användes var 

intervjuer med 

elever och 

föräldrar samt 

observationer. 

Läraren skickade 

hem böcker. 

Eleverna skulle 

läsa hemma och 

deras föräldrar 

skulle läsa hög för 

dem.  

En klass i USA. Resultaten visade 

att eleverna blev 

mer motiverade till 

att läsa böcker 

både i skolan och i 

hemmet. 

Det visade sig att 

yngre barn blev 

motiverade av att 

läsa för att de 

kände att de ägde 

en bok som de 

kanske inte hade 

haft möjlighet till i 

hemmet tidigare. 

Motivationen 

ökade även om 

föräldrarna läste 

högt för de.   
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Bilaga B.7 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2012 

Journal of 

Adolescent & 

Adult Literacy 

ERIC 

 

Reading comprehension 

and motivation and 

reading book 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed,  2011-

2016 

Lotta C. Larson It’s Time to Turn 

the Digital Page 

Preservides 

teachers explore 

e-book 

Syftet var att 

undersöka 

vilka positiva 

egenskaper e-

böcker hade.  

Metoden som 

användes var 

intervjuer och 

diskussioner i 

grupp. 

Amerikanska 

lärarstudenter fick i 

uppgift att 

undersöka vilka 

positiva egenskaper 

e- böcker hade.  

De fick själva läsa 

e-böcker och 

utvärdera vad de 

ansåg var positivt. 

Undersökningen 

var kvalitativ.  

49 stycken 

Amerikanska 

lärarstudenter.  

De studenterna kom 

fram till var att det var 

positivt att använda 

sig av e-böcker då 

eleverna exempelvis 

kunde förstora och för 

minska texten, 

markera sådant de 

ville markera, skriva 

kommentarer till 

texten, ändra 

bakgrundsfärg på 

texten samt använda 

bokmärken. 

Författaren menar att 

det är vikigt att 

nyblivna lärare lär sig 

hangtera digitala 

verktyg som behövs 

för att engagera och 

motivera dagens 

elever. 
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Bilaga B.8 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bor

tfall  

Slutsatts/ Resultat  

2015 

VETENSKAPSRÅDETS 

RAPPORTER  2015 

Swepub 

 

Läsning och strategier 

för lärande och 

motivation 

 

Avgränsning: Övrigt 

vetenskapligt , 2011-

2016 

Christian 

Lundahl, 

Magnus 

Hultén, Alli 

Klapp, 

Larissa 

Mickwitz 

BETYGENS 

GEOGRAFI-

Forskning om 

betyg och 

summativa 

bedömningar i 

Sverige och 

internationellt 

Syftet med 

studien var att 

bedöma 

effekterna på 

elevernas 

lärande, 

motivation till 

lärande och 

prestationer 

efter summativa 

bedömningar. 

Metoden var en 

systematisk 

litteraturstudie 

då  forskarna 

systematiskt 

granskat 

vetenskapliga 

tidskrifter.  

 

De har 

granskat 

6000 

abstract, 

ca 500 

artiklar 

samt ett 40 

tal 

avhandling

ar. 

Resultaten visade 

entydigt på att 

summativa 

bedömningar/betyg 

påverkar elevers 

motivation negativt. Det 

visade sig att elever 

endast kommer ur denna 

spiral med hjälp från 

hemmet samt när skolan 

kom på strategier att 

hantera situationen. 

Summativa 

bedömningar så som 

betyg gynnar endast 

högpresterande elever 

och bidrar till större 

differentiering i skolan 

samt ökar glappet 

mellan elever och bidrar 

till segregation. 
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Bilaga B.9 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2014 

Acta Didactica 

Norge 

Swepub 

 

Motivaion läs* 

 

Avgränsning:  

Refereegranskad, 

2011-2016 

Linda Fälth, Stefan 

Gustafson, Idor 

Svensson och 

Tomas Tjus 

Lärarnas 

erfarenheter av 

deltagande i en 

datorbaserad 

interventionsstudie 

som syftar till att 

öka elevernas 

läsförmåga 

Syftet var att ur 

lärarperspektivet 

se hur svenska 

elever med läs 

svårigheter 

motiveras och 

engageras i 

datorbaserade 

fonologiska och 

ortografiska tester. 

Undersökningen 

bygger på en 

tidigare studie som 

gjordes kring 

samma 

datorprogram. 

Metoden var 

semistrukturerade 

intervjuer med 

lärare. Efter att 

varje elev hade 

använt 

datorprogrammet 

vid 25 tillfällen 

ställdes  frågor om 

hur läraren 

uppfattade elevers 

utveckling efter 

arbetet med 

datorprogrammet,  

hur det passade 

eleverna.  

Undersökningen 

var kvalitativ.  

I denna studie 

valdes 18 lärare ut 

ur den 

ursprungliga 

undersökningen.  

Varav de lärare 

hade en eller två 

elever som deltagit 

i den tidigare 

undersökningen.   

Både lärare och 

elever blev 

motiverade till att 

använda 

datorprogrammet i 

undervisningen. 

Programmet 

bidrog till att ge  

eleverna en bättre 

självbild då läraren 

inte behövde 

påpeka elevernas 

brister. De 

fonologiska och 

ortografiska 

funktioner som 

fanns i 

programmet 

stärkte även 

elevernas 

motivation till 

läsning. 
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Bilaga B.10 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2011 

Educational 

Sciences: Theory 

and Practice 

ERIC 

 

Motivation AND 

reading AND primary 

school 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed, 

2011-2016 

Hakan Ülper 

 

The 

Motivational 

Factors for 

Reading in 

Terms of 

Students 

Syftet med 

undersökningen 

var att se vad som 

motiverar elever 

till läsning.  

Den metod som 

användes var en 

enkät 

undersökning där 

eleverna skulle 

svara på vad som 

motiverade dem. 

Undersökningen 

är kvalitativ samt 

kvantitativ.  

Undersökningen 

gjordes på sex 

skolor i Burdu i 

Turkiet. Fyra av 

dessa skolor vad låg 

och mellanstadie 

skolor och två var 

högstadieskolor. 

Resultatet som 

framkom var att elever 

ansåg att lärare, 

föräldrar, kompisar , 

böcker, miljön och 

aktiviteter kring läsning 

spelar en stor roll till 

elevernas motivation. 

Eleverna ville att 

föräldrar skulle 

engagera sig i val av 

böcker samt bli 

delaktiga i aktiveter 

kring läsning. Det 

visade sig att yngre 

elever blev mer 

motiverade av dessa 

faktorer än vad de äldre 

eleverna blev. 
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Bilaga B.11 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ 

Resultat  

2012 

Literacy UCLA 

ERIC 

 

Motivation AND 

reading AND primary 

school 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed och 

2011-2016 

 

 

 

Jo Fletcher, 

Michael 

Grimley, 

Janinka 

Greenwood, 

Faye Parkhill 

Motivating and 

improving 

attitudes 

to reading in 

the final years 

of primary 

schooling in 

five New 

Zealand 

schools 

Syftet med studien 

var att påvisa 

lärarens roll att 

engagera och 

motivera elever 

genom 

undervisningsmetode

r.  

Metoden var en 

semistrukturerad 

intervju med lärare 

samt observation av 

dessa. En läskultur 

bildades med hjälp av 

bilderböcker samt 

romaner som 

diskuterades i 

klassrummet. Det 

fördes debatter 

om böckerna 

tillsammans med 

tillhörande frågor. 

 

Åtta lärare och 

fem skolor med 

10-12 åringar från 

Nya Zeeland. 

Forskningen 

visar att 

eleverna 

behöver stöd 

från läraren för 

att komma ur 

sina svårigheter 

samt utveckla 

sin läsförmåga. 

Läraren bör 

även inse att 

läsning inte 

anses vara så 

“coolt” i de 

tidigare tonåren. 
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Bilaga B.12 

 

 
Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ Resultat  

2014  

Journal of language 

& literacy education  

ERIC 

 

”Reading interest” 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed och 

2011-2016 

 

Pamela 

Pittman och  

Barbara 

Honchell 

Literature 

Discussion: 

Encouraging 

Reading 

Interest and 

Comprehensio

n in Struggling 

Middle School 

Readers. 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

diskussions 

grupper 

angående 

litteratur och 

dess påverkan på 

elever med 

lässvårigheter.  

Metoden som 

användes var 

intervjuer, 

textanalyser och 

samtalsanalyser.  

 

16 elever i årskurs 

7 i USA. 

Resultatet 

utmynnade i att 

eleverna blev mer 

motiverade till 

läsning genom 

diskussions grupper, 

deras textförståelse 

ökade genom 

diskussion och 

interaktion.  
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Bilaga B.13 

 

 

Publikationsår 

Utgivare  

Databas 

Sökord/ kriterier 

Inklusions- och 

exklusionskriterier  

Författare  Titel  Syfte  Metod Urval/bortfall  Slutsatts/ 

Resultat  

2011 

 

Routledge, Taylor 

& Fracis group 

ERIC 

 

”Reading interest” 

 

Avgränsning: 

Peer-reviewed och 

2011-2016 

 

Edward T, Vieira 

och Susan 

Grantham 

 

 

Perceptions of 

control facilitate 

reading 

engagement 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om elevers 

inneboende 

drivkraft har 

betydelse för 

motivationen till 

läsning.   

Eleverna fick 

fylla i en enkät på 

datorn om deras 

intresse till 

läsning samt deras 

inneboende 

drivkraft till 

läsning.  

170 elever i 

åldrarna 9-12 i 

USA 

Eleverna som 

hade en 

inneboende 

drivkraft till 

läsning hade 

också högre 

motivation till 

läsning. De elever 

som inte hade den 

inneboende 

drivkraften hade 

mindre 

motivation till att 

läsa.  
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Bilaga C 

Kategoriöversikt 

 

 

 

 

 

Kategori Källor 

Information och kommunikationstekniska 

faktorer 
• An interactive digital platform for preservice secondary English teachers’ reading: First iteration findings-  Ladbrook, 

2014 

• Nonfiction Reading Comprehension in Middle School: Exploring in Interactive Software Approach - Wolff, Isecke, 

Rhoads & Madura 2013 

• E-books and audiobooks - Larson, 2015 

• It’s Time to Turn the Digital Page Preservides teachers explore e-book - Larson, 2012 

• Lärarnas erfarenheter av deltagande i en datorbaserad interventionsstudie som syftar till att öka elevernas läsförmåga- 

Fälth, Gustafson,Svensson & Tjus, 2014 

Sociala yttre faktorer • Book Ownership and Young Children's Learning - Tadesse & Washington, 2013 

• Betygens geografi-Forskning om betyg och summativa bedömningar i Sverige och internationellt- Lundahl, Hultén, 

Klapp & Mickwitz, 2015 

• The Motivational Factors for Reading in Terms of Students -  Ülper, 2011 

• Motivating and improving attitudes to reading in the final years of primary schooling in five New Zealand schools- 

 Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill, 2012 

• Perceptions of control facilitate reading engagement-  Edward T, Vieira och Susan Grantham, 2011 

Interaktions faktorer • Teaching Adolescents EFL by IntegratingThink-PairShare and Reading Strategy Instruction: A QuasiExperimental 

Study -  Shih & Lee Reynolds 2015 

• Exploring the relationship between adolescent’s reading skills, reading motivation and reading habits-  McGeown, 

Duncan, Griffiths & Stothard, 2014 

• Literature Discussion: Encouraging Reading Interest and Comprehension in Struggling Middle School Readers- 

Pittman & Honchell, 2014 
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