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Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som motiverar 

elever i läs- och skrivsvårigheter till att vilja läsa skönlitterära texter. Vi gjorde en 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod. De intervjuade 

eleverna gick i år 3 till 6.  

Resultatet som kom fram vid intervjuerna var att de inre faktorerna som påverkar 

elevernas läslust/motivation enligt dem själva är meningsfullt, 

förförståelse/erfarenhet och intresse. Vi såg även att utmaning och elevernas 

lässjälvbild var viktiga faktorer. De yttre faktorerna som påverkar elevernas 

läslust/motivation är läsförebilder i vuxna och kamrater, lästid och högläsning. 

Den enskilt viktigaste faktorn är läsförebilder och då framförallt i kamraterna. Vi såg 

tydligt hur bristen på förebilder gjorde att läsning prioriterades lågt av fler än hälften 

av eleverna. Detta gör att läraren får en viktig roll att vara läsförebild för dessa 

elever, men också ge klasskamraterna möjlighet att vara det. Även hur eleven 

uppfattade sig själv som läsare hade stor betydelse för läslusten. 

En viktig faktor som vi anser att de måste bli förtrogna med är kompensatoriska 

hjälpmedel som kan bidra till att de klarar att möta texter som är utmanande och 

utvecklande för deras motivation.
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1 INTRODUKTION 

 

Att kunna läsa och förstå det man läser är ett verktyg som öppnar upp för 

kunskapsutveckling samt deltagande i vårt kunskaps- och informationsfyllda svenska 

samhälle. Att inte kunna läsa och inte förstå det man läser kan däremot skapa snävare 

gränser för utbildning, ett utanförskap i dagens samhälle, men kan också påverka 

personens självförtroende och självbild på ett negativt sätt (Elbro, 2004, Taube, 

2007, Lundberg, 2007). 

Att lära sig läsa är en komplicerad inlärningsprocess. Många elever lär sig läsa utan 

några som helst problem men för en del blir det en mödosam och tung väg att gå för 

att lära sig just detta. De elever som i skolans tidigare år får uppleva motgångar när 

det gäller att lära sig läsa kan också i samband med dessa motgångar utveckla en 

negativ självbild som kan bidra till att de blir rädda för att misslyckas när det handlar 

om att ta sig an läsuppgifter. Detta kan i sin tur leda till att de helt enkelt undviker att 

läsa (Taube, 2007). 

En förutsättning för att elever ska kunna utvecklas i sin läsning är att de från början 

upplever att det är roligt att läsa, att man förstår varför man ska läsa och att man har 

ett intresse av att läsa (Lundberg & Herrlin, 2005).  

I den specialpedagogiska verksamheten där vi som speciallärare arbetar med att 

stötta elever i läs- och skrivsvårigheter är målet att de ska nå en god läsförmåga. Men 

hur arbetar vi för att bevara, väcka eller utveckla deras motivation till att vilja läsa? 

Det räcker inte att träna avkodning med elever i läs- och skrivsvårigheter om inte 

deras motivation eller intresse för att läsa finns där. Lika viktigt som att kartlägga 

elevernas svårigheter i läsning är det att kartlägga individens motivation till att vilja 

läsa för att på bästa sätt stötta eleven i sin läsutveckling. 

Att få lust att läsa böcker, skönlitterära texter är av stor vikt för individers 

kunskapsmässiga utveckling men också för den personliga (Langer, 2001). Vi måste 

som blivande speciallärare tydligare fokusera på elevernas motivation till att vilja 

läsa och fundera över vad som motiverar elever i läs- och skrivsvårigheter till detta.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Vi kommer som speciallärare att möta och stötta elever i läs- och skrivsvårigheter i 

sin läsutveckling. Detta arbete innebär att vi arbetar med elevernas avkodning, 

läsförståelse och motivation. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka motivationen hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter till att läsa skönlitterära texter. Vi vill undersöka om det finns några 

särskilda faktorer som kan vara viktiga för deras läslust. 

 

Vad motiverar elever i läs- och skrivsvårigheter till att vilja läsa skönlitterära texter? 

 

1.2 Begreppsförklaring 

Här har vi valt att förtydliga och förklara några av de begrepp som vi använder oss 

av i denna uppsats. 

Läsning: Vi utgår från ”the simple view of reading” men utökar med begreppet                                              

motivation (Dalby, 1992 ur Taube, 2007). 

                    Läsning = Avkodning x Förståelse x Motivation 

Läsning med förståelse kommer inte igång om inte läsaren är motiverad, kan avkoda 

och förstå det den läser (Taube, 2007). 

Skönlitterära texter: Vi definierar skönlitterära texter som texter med fiktiv 

karaktär. Det behöver inte vara böcker utan kan även innefatta t.ex. serier, noveller 

och ungdomstidningar. Det innefattar inte facklitteratur eller läroböcker.   

Att läsa: Läsa kan ske visuellt och auditivt i form av ex. ljudböcker och med datorn 

som hjälpmedel. Läsning kan även ske i form av punktskrift men det kommer inte att 

tas upp i denna studie. 

Lässjälvbild: Del av den verbala-akademiska självbilden som innefattar läsning. 

Den grundar sig på individens läserfarenhet samt andras attityder, värderingar av 

individen i olika lässituationer (Taube, 2007). 

  

1.3 Avgränsning 

I föreliggande examensarbete begränsar vi oss till vad som motiverar elever i läs- 

och skrivsvårigheter till att läsa skönlitterära texter. Vi kommer inte att behandla 

elevers avkodningsförmåga och läsförståelse i detta examensarbete. Studien 

fokuserar på elever i år 3 till 6. Det har skrivits en del om elevers läslust i tidigare 

examensarbeten och forskning men inte så mycket om vad som motiverar elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Därför såg vi det som intressant att undersöka detta 

närmare. 
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2 BAKGRUND 

 

I denna del presenteras några teorier och forskning som berör läsmotivation och 

lässjälvbild.  

 

2.1 Läsmotivation  

Ordet motivation kommer av det latinska ordet movere som betyder ”att röra sig”. I 

motivationsforskning kan man då relatera denna betydelse till vad det är som får 

människor att röra sig mot något. En motivationsteori beskriver motivation utifrån tre 

faktorer. Den första handlar om den inre faktorn som får igång, sätter igång ett 

handlande eller ett beteende. Man kan benämna handlande och beteende som ett 

samlat begrepp – drivkraft. Denna drivkraft hänger ihop med den andra faktorn inom 

motivationsbegreppet nämligen mål som kan vara både inre mål i form av glädje 

eller stolthet hos en individ eller yttre mål i form av bra betyg eller andra människors 

uppskattning av individen. Dessa två aspekter samspelar med varandra och bildar 

tillsammans den tredje faktorn inom motivationsbegreppet. En individs drivkraft 

utlöser ett beteende eller en handling som är riktat mot ett inre eller ett yttre mål 

(Jenner, 2004). 

Läsmotivation är en nödvändighet för läsengagemang. Den kan som enligt ovan 

motivationsteori delas in i inre och yttre motivation. Den inre motivationen 

kännetecknas av att individen är engagerad för sin egen skull i läsningen och hur 

man ser på sina möjligheter att utifrån sin egen förmåga uppnå de mål man har satt 

upp. Den yttre motivationen kännetecknas av att individen läser för att få belöning 

eller uppskattning från betydelsefulla personer i sin närhet ex. från lärare, föräldrar 

och kamrater (Guthrie & Knowles, 2001, Taube, 2007). Chambers (1995) menar att 

den yttre motivationen eller yttre förutsättningen som hanbenämner den också 

innefattar den fysiska omgivningen runt eleven och hur väl anpassad denna är för 

läsning. Dessa förutsättningar kan förändra elevens inre motivation till läsning. Hög 

inre motivation kan främja positiv erfarenhet, självförtroende och som också kan 

leda till att man kan hantera misslyckanden i sitt läsande på ett positivt sätt. Motsats 

till detta är hög yttre motivation som leder till att individen inte läser för sin egen 

skull utan ex. för lärarens eller föräldrarnas skull (Guthrie & Knowles, 2001). Dessa 

två faktorer är tids- och innehållsberoende. Samma läsaktivitet kan vara inre eller 

yttre motiverande för olika människor. Den inre är kontextuell och kan förändras 

över tid. Det ett yngre barn kan tycka är intressant kan förlora sitt värde när det blir 

äldre. Elever kan lära sig läsa utifrån båda faktorerna men den inre ger eleverna mer 

läsglädje och en positivare läsinlärning än den yttre (Schunk, Pintrich & Meece, 

2008). 

Wigfield (citerad i Guthrie & Knowles, 2001) menar att det finns tre aspekter av 

läsmotivation och har utvecklat denna teori utifrån studier kring vad som motiverar 

till läsning: 

inre motivation i form av engagemang, nyfikenhet och utmaning 

självförtroende gällande läsuppgiften 

social motivation där man delar upplevelser med andra 
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Utifrån lästeorier har man i olika studier och forskning sett olika faktorer som 

påverkar läsmotivationen. Dessa presenteras här.  

 

2.1.1 Utmaning 

Den amerikanske språkforskaren Cummins (citerad i SOU1997:108) har utvecklat ett 

fyrfältsschema som försöker visa på barns möjligheter till makt och inflytande i de 

klassrum där de vistas. Är det ett klimat som tillåter individers olikheter där alla får 

komma till tals oavsett elevernas olika utgångsmöjligheter i ex. kunskap? Får alla 

växa, personligt och kunskapsmässigt? Detta schema kan också överföras till elever i 

läs- och skrivsvårigheter och deras läsmotivation. Den ena axeln berör spännvidden 

mellan kunskapsmässigt kravlös och intellektuellt krävande och utmanande. Den 

andra axeln berör kontextbundet och kontextobundet. Dessa axlar bildar fyra fält som 

kännetecknar olika läsmiljöer.  

 

                                                Kunskapsmässigt kravlöst 

                                                        A            C 

                 Kontextbundet                                                 Kontextobundet 

                                                         B D 

 

                                                Intellektuellt krävande och 

                                                            Utmanande  

                                                           Fig. 2.1 Cummins fyrfältsschema (SOU 1997:108, s. 257) 

 

Undervisningen börjar oftast i fält A men det bör sedan ske en utveckling mot mer 

intellektuellt krävande texter. Även en vidgning av här och nu till andra tider och 

platser, från kontextbundet till kontextobundet. Om elever bara får arbeta i fält C 

med kravlösa uppgifter som inte utgår från elevernas erfarenhet är risken stor att de 

tröttnar och slutar att utvecklas, vilket kan påverka självbilden på ett negativt sätt. 

Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver få utvecklas i alla fält och inte stanna upp i 

fält C. De behöver få delta i meningsfulla kunskapssammanhang där de får stöd av 

ex. datorutrustning. De måste få vara med och samtala, diskutera och utbyta tankar 

och åsikter med andra men framförallt mötas av positiva förväntningar. Det viktiga 

är att lärarna ser möjligheter hos dessa elever och inte svårigheter (SOU 1997:108, 

Cummins, 2001). Lundgren (2003), som själv är dyslektiker menar att lättlästa 

böcker kan bli torftiga och orsaka ett ointresse för att läsa och istället menar han att 

även de som har dyslexi eller är i läs- och skrivsvårigheter behöver intellektuell 

utmaning för att behålla läsmotivationen. 
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2.1.2 Meningsfullt     

Eleverna behöver närma sig läsning genom att de förstår nyttan och meningen med 

att läsa. Den kunskap som vi lärare vill förmedla och som vi anser vara viktig måste 

kännas relevant för eleverna och den behöver också relatera till något de redan kan. 

För att undvika att eleverna ska tycka läsning är långtråkigt så finns det två 

betydelsefulla faktorer som är viktiga. Det första är att det inte får vara för lätt och 

det andra är att de inte heller kan förväntas engagera sig i något som de anser vara 

nonsens. Här har läraren en viktig roll, att hitta elevens nivå och utifrån detta hitta 

attraktiva texter att läsa. Vuxna kan se nyttan av en viss kunskap men ser inte 

eleverna det så är undervisningen bortkastad tid. För att kunna stötta elevers 

läsmotivation på bästa sätt är det viktigt att fokusera på det meningsfulla i läsningen 

(Smith, 2000, Verhoeven & Snow, 2001). 

Björk & Liberg (1996) menar också att det är viktigt att tidigt fokusera på elevernas 

motivation vid sidan av den tekniska läsfärdigheten och då behöver eleverna känna 

att läsningen är lustfylld och meningsfull. 

 

2.1.3 Förförståelse och erfarenhet 

Fast (2008) skriver i sin bok att barn i förskoleåldern ofta har ett stort engagemang i 

populärkulturella texter som leksakskataloger, Pokémonkort och dataspel och att det 

inte spelar någon roll vilken, social bakgrund barnen har. Hon menar att varje barn 

har ett unikt bagage som de bär med sig in i förskola och skola men att de flesta får 

lämna det utanför när de stiger in. Pedagogerna tyckte att de hade för lite kunskap 

eller tog direkt avstånd från denna typ av litteratur och ville i skolan slå vakt om den 

”goda kulturen”. Fast anser vidare att vi pedagoger och vuxna runt barnen måste 

sätta oss in i denna värld och ställa oss frågor som t ex: ”Vad motiverar barn att läsa 

och skriva? Vad och var läser de? Vad kan vi lära av detta?”  

Det som skolan bör göra enligt Fast (2008), är att bejaka barnens erfarenheter och 

genom den öppna nya dörrar mot världar som många barn annars inte skulle komma 

åt eller i kontakt med. Istället för att förstärka skillnader mellan kön och social 

klasstillhörighet så kan skolan verka för att den minskas genom detta. I Att lämna 

skolan med rak rygg (SOU 1997:108) menar man också att elevers språkliga 

misslyckanden i skolan kan bero på, att det inte blir några givande möten mellan elev 

och skola p.g.a. olika kulturell bakgrund. Språkarbetet blir tidigt kontextobundet och 

det utgår inte från elevernas erfarenheter vilket kan försvåra elevers läsinlärning. 

Detta håller också Björk & Liberg (1996) med om. De menar att elever som har 

kommit i läs- och skrivsvårigheter kan ha gjort det därför att skolan inte lyckats 

knyta an till elevernas kulturella och socialpsykologiska miljö utan enbart utgått från 

skolans miljö och tradition. Skolans inlärningsmiljö har inte varit anpassad för 

elevernas förutsättningar och förmågor. Det gäller att ge eleverna en verktygslåda för 

att kunna utvecklas i sin läsning. De behöver få läsupplevelser, olika 

avläsningstekniker som kan stimulera eleverna till lust att läsa, dvs. motivation. 

Det kan också vara så att även om ett hem verkar vara fattigt utåt på böcker och så 

kan det mycket väl vara rikt på texter av olika slag och det är då fel att förklara dålig 

läs- och skrivförmåga utifrån vilken miljö eleverna kommer ifrån. Det dessa barn kan 
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kanske bara inte överensstämmer med det som skolan står för. Skolan kan här vara 

dålig på att ta tillvara dessa elevers erfarenhet när det gäller läsning (Fast, 2008).  

Skolan bör också utifrån sin tradition, syfte och ramar försöka förstå vad som händer 

i barns skriftspråkliga möten med skolvärlden för att försöka förhindra att svårigheter 

uppstår (SOU 1997:108). Smith (2000) skriver om vikten av att nutid och att det 

förflutna relaterar till varandra. Den mänskliga hjärnan försöker strukturera 

upplevelser och summan av dessa erfarenheter är från direkta upplevelser eller 

erfarenheter som vi förvärvat genom kommunikation eller iakttagit. Det är viktigt att 

kunna använda kunskap som man förvärvat tidigare när man ska försöka göra ny till 

sin egen. Detta gäller alla, men om man är en elev i läs- och skrivsvårigheter är det 

ännu viktigare att ha förförståelse av uppgiften som ska lösas. Smith beskriver hur 

små barn alltid använder sin förförståelse och han menar att det är först när ett barn 

börjar skolan som de hamnar i situationer som kan verka förvirrande och helt 

kontextobundna.   

 

2.1.4 Intresse 

En vanlig uppfattning (Shunk, Pintrich & Meece, 2008) är att personer lär sig mer 

om de är intresserade av det de ska lära sig än om de inte är det. Guthrie & Knowles 

(2001) menar att elevernas erfarenhet av och i läsning kan kopplas ihop med deras 

lust kopplat till det de läser. Läsintresset kan delas upp i ett personligt intresse och ett 

situationsintresse. Det personliga är en bestående attraktion till ett ämne ex. djur och 

situationsintresset är ett kortlivat känslotillstånd som framkallas i ett speciellt 

sammanhang ex. en spännande artikel. Det personliga intresset har ett positivt 

samband med läsförståelse och ju högre situationsintresset är för en text desto mer 

information får läsaren ut av texten. Dessa två olika faktorer bör förenas i 

läsundervisningen för att ge så optimala förutsättningar för läsmotivation som 

möjligt. Björk & Liberg (1996) menar också att en utgångspunkt för viljan att läsa är 

att man får uppleva dess glädje och att man får chans att ta sig in i textens värld där 

man konfronteras med vad andra uttrycker och på det sättet får möjlighet att utveckla 

sig själv. 

En idé i samband med detta borde vara att skolan och dess lärare försöker skapa 

tillfällen under sina lektioner där innehållet blir relevant och att de uppgifter eleverna 

ska lösa förhoppningsvis under tid kan utvecklas till ett personligt intresse hos dem 

(Shunk, Pintrich & Meece, 2008). 

Shunk m fl. (2008) föreslår några strategier som lärare kan använda sig av för att öka 

både det personliga intresset och situationsintresset. Utgångspunkten är att det kan 

vara lättare att stimulera ett situationsintresse men dessa strategier stimulerar även 

det personliga engagemanget och att man kan bygga vidare utifrån detta. 

Undervisningens innehåll ska knytas an till elevernas eller klassens allmänna intresse 

vilket kan uppmuntra till uppmärksamhet och situationsintresse.  
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Eleverna behöver få möta detaljerade texter och originalmaterial för att väcka lust 

och intresse hos dem. När man presenterar nya texter i klassrummet bör man skapa 

förväntningar hos eleverna inför det som ska läsas. Läraren är oerhört viktig och den 

måste visa sin egen lust för läsning för att stimulera elevernas båda intressen. 

Utgångspunkten för ett livslångt läsintresse är att man har fått uppleva läsandets 

glädje och att man läser för att utveckla sig själv genom att läsa och konfronteras 

med det andra skriver (Björk & Liberg, 1996).  

 

2.1.5 Läsförebilder 

Intresset för läsning grundläggs för många barn tidigt i gemensamma 

lässammanhang ex. högläsning i hemmet. I dessa sammanhang slussas barnen sakta 

in i den skriftspråkliga kulturen. De får förebilder i hur det går till att läsa och 

förebilder som visar läsandets glädje. Läsförebilder i föräldrar och syskon är faktorer 

som stödjer barnens läsutveckling på ett positivt sätt (Björk & Liberg, 1996, 

Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

Vuxna läsförebilder i skola och förskola i elevernas omgivning är viktiga men 

eleverna inspireras och påverkas också av kamraterna i sin omgivning. De 

uppmuntrar varandra till att upptäcka nya texter vilket kan ge fortsatt lust till att läsa 

(McKenna, 2001, Lundberg & Herrlin, 2008). 

Elbro (2004) menar dock att man inte säkert kan säga hur mycket de vuxnas roll 

spelar för elevernas intresse att läsa. Det kan dock finnas ett samband mellan 

föräldrarnas intresse för läsmaterial och deras uppfattning av att det är viktigt att läsa 

och barnens läsintresse och läsutveckling. 

 

2.1.6 Lästid 

”DEAR: Drop Everything And Read”                      

                                                                  Chambers (1995:45) 

Detta citat visar på hur viktigt det är att skapa lästillfällen för eleverna och detta har 

några lärare i Chambers (1995) studie satt ihop till denna akronym för sina elever för 

att belysa hur viktigt det är med läsning. 

För att kunna skapa lust att läsa måste vi vuxna skapa tillfällen för våra barn där 

chansen ökar till detta. Elever måste läsa mycket för att avkodning ska utvecklas och 

läsförståelsen ska bli bättre, men också för att läsningen ska bli mer givande för 

eleven (Lundberg & Herrlin, 2005, Taube, 2007). Detta gör att om vi lärare tycker 

det är viktigt måste vi visa det för våra elever och det gör vi genom att skapa 

tillfällen då de i lugn och ro och i en trevlig miljö får tid för läsning (Chambers, 

1995).  

Jönsson (2007) kommer i sin avhandling fram till samma slutsats som Chambers 

(1995), nämligen att barnen behöver få uppleva att läsning är viktigt och inte bara 

något man gör när det finns tid över. Detta kan göra att vissa barn aldrig kommer dit 

där de i lugn och ro kan sitta och läsa en bok och det handlar framförallt om elever i 

behov av särskilt stöd i läsning. Läsning bör vara en stående aktivitet i klassrummet 

och ingå i elevernas schema. Häggström (2003) menar också att de svaga läsarna 
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sällan läser för nöjes skull på fritiden utan enbart vid lästillfällen i skolan och därför 

bör skolan se det som en stor utmaning att skapa så många tillfällen för läsning i 

skolan som möjligt så att dessa elever får mycket lästid. 

 

2.1.7 Högläsning 

Att läsa högt för barn är viktigt för deras läsutveckling. Det är viktigt både för yngre 

och äldre barn att få ta del av högläsning genom hela sin skoltid. Högläsning 

förknippas ofta med läsinlärningsperioden, men med tanke på att den har ett så stort 

värde är det nödvändigt att eleverna får lyssna på högläsning varje dag. Högläsning 

kan vara ett stöd för att utveckla dessa förmågor hos eleverna: att upptäcka hur en 

text är uppbyggd, att upptäcka textens innebörd, att lyssna på texter som de aldrig 

annars skulle komma i kontakt med, att stimulera till att våga förnya sig i textval och 

att få en läsupplevelse tillsammans med andra (Chambers, 1995). Elbro (2004) 

menar också att högläsning kan ge barnen nya kunskaper inom barn- och 

ungdomslitteraturen samt nya kunskaper och perspektiv på sin omvärld.  

Wolff (2009) beskriver olika förutsättningar för hur barn förbereds för läsandet. En 

del växer upp under kaotiska hemförhållanden där böcker och att sitta och få en saga 

läst för sig nästan aldrig inträffar. De får aldrig vara med om att någon tar sig tid att 

föra in dem i fantasins värld vid högläsning. Forskning har visat att högläsning ger 

barnen nya ord, men framförallt kan det skapa lust att läsa för hela livet.  

 

2.1.8 Kompensatoriska hjälpmedel 

Kompenserande hjälpmedel kan stötta och motivera elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Datorn som hjälpmedel i samband med läsning kan underlätta 

avkodningen och förståelsen, men också öka motivationen. Hjälpmedlen kan vara i 

form av olika dataprogram med talsyntes eller ljudböcker. Eleverna får här möjlighet 

att se och höra texten vilket kan underlätta för eleven då den får information via två 

kanaler, visuellt och auditivt. Dessa två kanaler kan göra det lättare att komma ihåg 

det man läst (Jacobsson, Björn & Svensson, 2009). Høien & Lundberg (1999) menar 

också att datorn som hjälpmedel vid läsning möjliggör läsandet av texter som 

innehållsligt, men även intellektuellt, passar eleven i lässvårigheter. Läsandet av 

dessa texter skulle utan datorn som hjälp varit svåra för eleven att läsa.  
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2.2 Lässjälvbild 

Självbilden är inlärd och inte medfödd. Den utvecklas genom egna upplevelser och 

attityder, värderingar från betydelsefulla personer i individens omgivning. De 

attityder som utgör vår självbild är organiserade i någon form av struktur. En teori, 

modell över självbilden är den hierarkiska modell som Shavelson m.fl. (Shavelson & 

Stanton, 1976) har utvecklat. Den utvecklades för att förklara självbilden hos barn 

som går i skolan. Självbilden ses här som multidimensionell och den är indelad i 

olika områden där delarna ingår i en hierarkisk struktur. Den globala självbilden som 

innehåller våra egna värderingar av oss själva är överordnad den icke akademiska 

självbilden som innefattar den sociala, fysiska, känslomässiga och den akademiska 

självbilden. Den sista kan också delas upp i verbal- och matematisk självbild. De 

olika delarna har olika påverkan på den globala självbilden beroende på hur viktig 

delen är för varje enskild individ (Taube, 2007). 

Forskning kring självbilden har inte alltid varit enig. Swalander (2009) refererar i sin 

forskningsöversikt till att en del forskare har sett den akademiska självbilden som en 

förklaring till variationer i elevers prestationer, medan andra forskare har sett den 

akademiska självbilden som en konsekvens av prestationer. Det har visat sig att det 

finns ett starkare samband mellan negativ självbild och låg prestation än mellan 

positiv självbild och hög prestation (Taube, 1997). 

En förutsättning för god läsutveckling är att tidigt bli sedd samt att få möjlighet att 

utveckla en bild av sig själv som säger ”att jag vill kunna läsa…” (SOU 1997:108). 

När en elev möter upprepade misslyckanden i inlärningssituationer kan det medföra 

att nyfikenheten och lusten till inlärning hämmas. Elevers lässjälvbild påverkas av 

olika faktorer. Den berörs av värderingar från betydelsefulla personer som ex. lärare, 

föräldrar och kamrater. Den influeras också av elevens dagliga erfarenheter av 

läsprestationerna vilket i sin tur påverkar elevens beteende i lässituationer. Frågan 

många forskare har ställt sig är om det är självbilden som har inflytande över 

skolprestationen eller om det är skolprestationen som har inflytande över självbilden. 

Studier har dock visat att det finns ett starkare samband mellan prestation och 

självbild när det gäller läsförmågan (Taube, 1997). Smith (2000) framställer hur 

viktigt det är att en elev blir ”medlem i läsarnas förening” direkt när de börjar skolan. 

Barnet behöver lyckas och uppfatta sig själva som läsare från första boken de slår 

upp och Smith anser att det är skolans uppgift att se till att alla gör det. 

Elever som tidigt får uppleva svårigheter och motgångar i sin läsutveckling utvecklar 

ofta en negativ självbild (SOU 1997:108). Det finns då risk för att elever som inte 

klarar skolans krav börjar använda sig av felaktiga strategier, blir mindre effektiva i 

motgångar och de har också svårt att ta ett personligt ansvar både i framgång och i 

motgång av förklarliga skäl. Ytterligare en effekt som ofta uppstår om eleven har en 

negativ lässjälvbild är att den undviker att läsa, och de uppgifter där läsning ingår, 

vilket leder till att det som eleven egentligen behöver allra mest, att läsa, undviks och 

läsförmågan utvecklas sämre (Taube, 1997). 

Reichenberg (2008) beskriver också hur en negativ läsutveckling kan uppstå. Hon tar 

upp hur Matteuseffekten slår mot de som möter läsningen på ett negativt sätt. De 

kommer förmodligen att undvika läsning i framtiden, de hamnar i en ond spiral. 

Matteuseffekten är hämtat från ett citat i bibeln som lyder ”Var och en som har, han 

skall få. Och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han 

har” (Matteusevangeliet 25:29). Detta kan leda till att dessa elever får sämre 
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ordförråd, sämre kunskaper i svenskämnet och gör att de hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

2.2.1 God lässjälvbild  

Det gäller att skapa en mängd lyckade inlärningstillfällen för dessa elever så att onda 

cirklar kan bli goda. Det är lättare att förhindra att en ond cirkel uppstår än att 

förändra en sådan till en god. Detta kräver att pedagoger lägger mycket av sin energi 

på att arbeta i förebyggande syfte. Elever behöver mötas av acceptans, positiva 

förväntningar och stimulerande läsmaterial (Taube, 1997). Barn som har läs- och 

skrivsvårigheter behöver inte bara lära sig läsa utan de behöver också lära sig hög-

kvalitativa strategier för att utveckla sin läsning (Verhoeven & Snow, 2001).  

Swalander (2009) talar också om att dessa elever behöver lära sig strategier för att 

utveckla sin läsning, men de behöver också utveckla sin känsla och förmåga att våga 

tro på sig själv när man exempelvis ska lösa en läsuppgift så att de kan känna sig 

trygga i situationen. Taube (2007) menar också att om eleverna inte har denna 

förmåga är det svårt att förbättra sina kunskaper. Detta påverkar också hur mycket vi 

anstränger oss och hur länge vi orkar hålla på när vi stöter på motgångar. Med andra 

ord om vi har tron på att vi kan klara det så är förutsättningarna goda att vi verkligen 

gör det. 

Bandura (1986) benämner en individs bedömning av sin förmåga att organisera och 

utföra en uppgift samt att lyckas med den som self-efficacy (1986, s.391). Den ses 

som en länk mellan självbilden, motivationen och målorienteringen och utgår främst 

från individens tidigare erfarenheter. Brophy (1998) menar att de som har hög self-

efficacy närmar sig nya lässituationer med självförtroende och engagemang i 

uppgiften. De som har låg sådan försöker undvika utmanande uppgifter i ex. läsning 

eller ger snabbt upp vid misslyckanden. Det går att förändra denna genom att 

uppmuntra eleverna till att sätta upp svåra men uppnåbara mål samt att ge feedback 

kontinuerligt till eleven som hjälp för att nå det uppsatta målet.  

Taube (2007) menar också att elever i läs- och skrivsvårigheter måste få uppleva sin 

egen kompetens där personer runt eleverna återkopplar, ger feedback när de har 

använt sig av korrekta strategier samt att de ska bli medvetna om sin egen förändring 

vilket har en positiv inverkan på dessa elevers läsutveckling. Det är också viktigt att 

de ses som unika personer med starka och svaga sidor där dem behöver få upptäcka 

och bejaka sina starka sidor men också att omgivningen accepterar elevernas 

svårigheter så att de inte behöver dölja dessa för andra. Detta sätt att stötta eleverna 

bidrar också till att de själva inser att framtiden ligger i deras egna händer och att de 

kan vara kapabla att göra det de förutsätter sig (Burden & Burdett, 2005).   
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2.3 Sammanfattning 

I denna teoretiska bakgrund har olika teorier och forskning presenterats utifrån 

begreppen läsmotivation och lässjälvbild. Det som motiverar till läsning är inre och 

yttre faktorer, motivation inom och runt den läsande individen. Dessa kan påverka 

mer eller mindre men en hög inre motivation kan bidra till en positiv läserfarenhet 

som ger läsglädje och som i sin tur inverkar på självbilden i läsprestationen på ett 

gynnsamt sätt. Lässjälvbilden byggs upp utifrån individens erfarenheter av olika 

lässammanhang, om den lyckas eller misslyckas. Denna påverkas också av yttre 

faktorer i form av förväntningar på den läsande från föräldrar eller lärare. Vi 

sammanfattar påverkansfaktorerna när det gäller läsmotivation på detta sätt. 

 

 

Inre motivation                                                         Yttre motivation 

                                                    

utmaning                                                                                           läsförebilder                         

meningsfullt                                                                                      lästid 

förförståelse/erfarenhet                                                                     högläsning       

intresse                                                                                              kompensatoriska   

lässjälvbild                                                                                         hjälpmedel                    

fig. 2.2 Sammanfattning 
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3 METOD 

 

Vi använder oss av en kvalitativ ansats utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. 

En kvalitativ metod utgår från ett hermeneutiskt perspektiv som grundar sig på 

tolkningar om hur eleverna upplever sin läsning när de samtidigt är i behov av 

särskilt stöd i sin läsutveckling. Metoden styr valet av både datainsamling och 

analys. I vårt fall var syftet att undersöka motivationen hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter till att läsa skönlitterära texter. Vi ville undersöka om det fanns 

några faktorer som kunde vara viktiga för deras läslust.  

Thurén (2007) betonar att hermeneutiken har sin utgångspunkt i att observatören 

försöker skapa sig en förståelse. Detta kan göras genom att iaktta och analysera 

respondenternas uppfattningar. Tolkningar av det som ska studeras kan ske på olika 

plan: dels utifrån människors personlighet men även genom de resultat som är en 

spegling av människors handlingar. Hermeneutiken bygger på viljan att förstå mer än 

att begripa. 

Vi har tillämpat den hermeneutiska spiralen. Den syftar på att vår tolkning av 

intervjumaterialet vuxit fram i en spiralliknande rörelse mellan vår förförståelse och 

mötet med nya erfarenheter och idéer, vilket har lett till ny förståelse som i sin tur 

blivit förförståelse i kommande tolkningsansatser (Thurén, 2007). 

Metodavsnittet har vi delat in i följande underrubriker: undersökningsmetod, urval, 

datainsamling, förberedelse och genomförande, databearbetning och analysmetod, 

forskningsetiska principer, studiens tillförlitlighet och metodkritik. 

  

3.1 Undersökningsmetod 

Med tanke på syftet i detta arbete utgår vi från en kvalitativ metod med intervjuer 

som bas. Kvalitativa intervjuer kan variera beroende på hur intervjuaren väljer att 

angripa dem. Det finns två huvudsakliga typer av intervjuer, ostrukturerad intervju 

och semistrukturerad intervju. Eftersom vi hade ett tydligt tema utifrån vårt syfte 

valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer så att vi kunde ta oss an 

specifika frågeställningar. Med tanke på att vi var två som skulle genomföra 

intervjuerna var för sig, så var det viktigt att följa en intervjuguide för att säkerställa 

jämförbarheten av intervjumaterialet.  

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt. Man behöver inte ställa frågorna i ordning och man kan även ställa 

följdfrågor som anknyter till det som respondenten har sagt men i stort sett följs 

guiden (Bryman, 2011). Detta styrkte vårt val av metod. 

 

3.2 Urval 

Intervjuerna som ligger till grund för denna studie har utförts på tre F-6 skolor i två 

mindre sydsvenska orter. Urvalet följer bekvämlighetsprincipen. Vi valde att 

intervjua elever som går på skolor där vi är verksamma men som vi ej är 

klassföreståndare för dels för att eleverna skulle känna till oss och förhoppningsvis 
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våga samtala med oss, dels för att de inte skulle vara i beroendeställning till oss då vi 

inte är deras klasslärare. Det är enligt Bryman (2011) viktigt att intervjuaren har en 

väl fungerande relation till respondenten. Men en allt för bra relation kan göra att 

intervjun tar för lång tid. Detta är en balansgång då respondenten kan svara för att 

vara till lags om den känner intervjuaren för väl.  

Vi tog kontakt med speciallärarna på skolorna för att få hjälp med att välja ut elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Kriteriet var att eleverna fick stöd av specialläraren några 

gånger/vecka för att utveckla sin läsförmåga. Dessa elever fick stöd i sin läsning 

beroende på att de riskerar att inte nå målen i svenska när det gäller läsning. Inga av 

dessa elever har diagnosen dyslexi. Vi valde ut åtta elever totalt. Vi valde två elever 

ur varje skolår från år 3 till år 6. Vi valde två pojkar i år 3, två flickor i år 4, två 

flickor i år 5 och två pojkar i år 6. Eleverna var jämnt fördelade i antal när det gällde 

kön även om syftet inte var att studera genusperspektivet i denna fråga. Alla 

respondenterna har svenska som modersmål och det var ett medvetet val för att få ett 

snävare urval. 

 

Vi har gett de intervjuade eleverna fiktiva namn enligt denna tabell. 

 

Tabell 3.1 Presentation av respondenter och årskurs 

Namn  Årskurs 

Olle År 3 

Pelle År 3 

Lisa År 4 

Lotta År 4 

Petra År 5 

Nelly  År 5 

Kalle  År 6 

Hugo År 6 

 



 

 

14 
 

3.3 Datainsamling, förberedelse och genomförande 

När vi hade kommit fram till urvalet tillfrågades eleverna muntligt där de 

informerades om arbetets syfte, att det var frivilligt att delta och att intervjuerna 

skulle spelas in. De fick sedan med sig ett informationsbrev hem som var adresserat 

till deras föräldrar där vi förklarade syftet med arbetet, att det var frivilligt att delta, 

att elevernas svar skulle behandlas konfidentiellt, att intervjuerna skulle spelas in och 

att föräldrarnas skriftliga godkännande krävdes för elevernas deltagande. När vi 

sedan fick föräldrarnas skriftliga godkännande bokade vi tider för samtal med 

eleverna hos deras klasslärare. Vi delade upp så att vi fick 4 elever var. 

Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi oss förtrogna med frågorna i 

intervjuguiden för att kunna hålla fokus på respondenternas svar och för att minimera 

felkällorna (Bryman, 2011). Andra kriterier som är viktiga att tänka på enligt Kvale 

(citerad i Bryman, 2011) är att intervjuaren är tydlig i sina frågor. Det bör vara enkla 

och korta frågor eftersom vi intervjuar barn. Intervjuaren måste visa hänsyn och ge 

respondenten tid att tänka efter samt att vara sensitiv och hålla en empatisk 

inställning till respondenten. Detta är ännu viktigare när det handlar om barn som blir 

intervjuade. 

Intervjuerna genomfördes en och en i ett grupprum i anslutning till klassrummen. 

Detta bidrog till att eleverna kände sig trygga och de blev inte störda av några andra 

ljud. Eleverna var positiva till att bli intervjuade och de tog sitt deltagande på största 

allvar.   

 

3.4 Databearbetning och analysmetod   

När intervjuerna var avslutade sammanfattades elevernas svar utefter intervjuguiden 

för att underlätta analysarbetet. Vi valde att inte transkribera intervjuerna eftersom 

syftet med vårt arbete var att undersöka deras attityder och vilka faktorer som spelar 

in för en elevs läslust och motivation. De citat vi har tagit från intervjuerna har vi 

skrivit som skriftspråk och inte talspråk. När sammanfattningen var gjord läste vi det 

insamlade materialet ett flertal gånger och vår utgångspunkt var att hålla en genuint 

nyfiken hållning till materialet samtidigt som vi försökte medvetandegöra vår 

förförståelse för att få ut så mycket av materialet som möjligt. I den hermeneutiska 

tolkningen har den som utför studien, forskaren ett ansvar för att möta det empiriska 

materialet med lyhördhet och fantasi (Westlund, 2009, s.72). I analysen valde vi att 

kombinera ett empirnära förhållningssätt där teman hämtas från empirin och ett 

teorinära förhållningssätt där man utifrån en teori eller begrepp har utformat de 

teman man vill belysa (Widerberg, 2002). Vid analysarbetet av intervjumaterialet 

gick det att utläsa följande teman: utmaning, varför ska man läsa, intresse, 

läsförebilder, lästid, högläsning och kompensatoriska hjälpmedel. Dessa teman ingår 

i vår teoretiska bakgrund.  

Temat meningsfullt i kapitel 2.1.2, sid 5 kallar vi här för, varför ska man läsa, 

eftersom eleverna inte tydligt uttryckte sig i termen meningsfullt. Temat 

förförståelse/erfarenhet var inte heller något som vi upplevde att eleverna själva 

uttryckte sig i termer av utifrån de frågor vi gav dem, därför beslöt vi oss för att 

utesluta detta tema i resultatdelen. Vi återkommer till dessa två teman i 

diskussionsdelen .  
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3.5  Forskningsetiska principer  

I detta arbete har hänsyn tagits till de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver. Det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

Eleverna var informerade om arbetets syfte och fick veta att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. Här har hänsyn tagits till 

informationskravet.  

Föräldrarna fick ett informationsbrev angående arbetets syfte där de skriftligen fick 

godkänna elevernas deltagande i arbetet därför att alla eleverna är under 15 år. Här 

har hänsyn tagits till samtyckeskravet.  

Konfidentialitetskravet uppfylls i detta arbete genom att eleverna i intervjuerna är 

anonyma.  

Nyttjandekravet uppfylls då materialet från datainsamlingen enbart används i detta 

arbete och inte i något kommersiellt syfte och kommer att förstöras när arbetet har 

slutförts.  

 

3.6 Studiens tillförlitlighet 

För att kunna värdera en studies trovärdighet talar man om validitet, en studies 

giltighet (Bryman, 2011). Vid insamling av data så måste man vara medveten om 

vad man har för avsikt att undersöka. Vår metod, semistrukturerade intervjuer, utgick 

från en intervjuguide. Dessa frågor diskuterades och utarbetades noggrant av oss 

författare. Vårt syfte och frågeställning var grunden för utformandet av dessa. Vi 

anser att studien gav god validitet. 

Tillförlitligheten i en studie, reliabiliteten, bör vara god (a.a). Vi eftersträvade att 

intervjuerna skulle genomföras under sådana omständigheter att felkällor 

minimerades. Vi utgick från intervjuguiden och höll oss öppna för eventuella 

följdfrågor. Vi genomförde intervjuerna i ett tyst lugnt rum och vi som intervjuare 

försökte skapa en trygg intervjumiljö där eleverna fick svara på frågorna i egen takt. 

Intervjun inleddes också med några inledande frågor som inte ingick i guiden ex. 

Vad arbetar ni med nu i klassen?   

Vi spelade in intervjuerna med hjälp av telefon för att i lugn och ro kunna lyssna 

efteråt. Detta gjorde att vi kunde återvända till intervjuerna vid behov och detta 

gjorde att studien blev mer tillförlitlig. 

Studiens omfattning gör att vi enbart kan relatera resultaten till vår lilla 

undersökningsgrupp. Det går inte att generalisera resultatet till en större population 

men det är intressant för oss som speciallärare att se hur dessa olika 

motivationsfaktorer kan hjälpa eleverna att komma vidare i sin läsning. 

Den hermeneutiska tolkningen är också en osäker verksamhet och den är inte testbar 

därför att den påverkas av våra värderingar, förförståelse och kontext, det 

sammanhang där vi sätter in det som ska tolkas (Thurén, 2007). 

Vi har eftersträvat att hålla oss öppna i vår tolkning av intervjumaterialet. 
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3.7 Metodkritik  

Syftet med arbetet var att fånga elevernas tankar kring vad som motiverar dem till att 

läsa. Vi anser att den valda metoden passade detta syfte, eftersom vi hade en tydlig 

intervjuguide att utgå från. Det gavs även möjlighet att ge följdfrågor för att utveckla 

deras svar.  

Vi gjorde ingen pilotintervju för att testa vår valda metod, men detta kunde ha varit 

bra för att få mer erfarenhet av vår intervjuguide. Vi var förtrogna med 

intervjufrågorna, men om vi hade kunnat frågorna utantill kunde detta gett en större 

säkerhet för oss som intervjuare.  

Vi valde att inte transkribera intervjuerna utan vi sammanfattade elevernas svar för 

att underlätta analysarbetet. Detta kan ha bidragit till att vissa nyanser har försvunnit 

vid analysen. Eftersom inspelningarna finns kvar så har vi haft möjligheten att gå 

tillbaka och lyssna igen vid tveksamheter.  
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4 RESULTAT 

 

Vi har valt att presentera resultatet av intervjuerna i olika teman. Dessa är: utmaning, 

varför ska man läsa, intresse, läsförebilder, lästid, högläsning och kompensatoriska 

hjälpmedel. Vi stödjer vårt resultat med citat från respondenterna som ingick i vår 

studie. Vi avslutar med en sammanfattning av resultatet. 

 

4.1 Utmaning 

Olle och Pelle (år 3) uttrycker att boken ska vara lättläst men de säger samtidigt att 

det ska vara mer text än bilder. Olle säger Jag kan inte läsa så jättesvåra. Det kan 

vara många ord bara den är lätt att läsa och Pelle säger att det måste vara ganska 

mycket text och fortsätter med att det får inte vara för lätt att läsa för då är det inte 

kul. Kalle (år 6) vill ha en del bilder i sin bok men också ganska mycket text. 

Lisa (år 4) väljer t.ex. bok utifrån hur många sidor boken innehåller samt hur liten 

eller stor texten är. Hon berättar att jag tittar på baksidan vad det står och bläddrar i 

den för att se hur många sidor det är. Jag kollar på hur mycket text det är, och om 

den är stor eller liten. Både Petra och Nelly (år 5) väljer bort böcker om de kan, och 

läser hellre tidningar och annat som inte kräver för mycket jobb. Lotta (år 4) väljer 

att bara läsa hästböcker och väljer nästan bara böcker som handlar om samma 

figurer, ex. Sigge och Vitnos. När Hugo (år 6) läser så vill han ha böcker med ganska 

mycket text, för han gillar att läsa.  

När de väljer ut den bok de ska läsa tillämpar de olika sätt. Mer än hälften av 

eleverna läser på baksidan för att se om de vill läsa boken. Olle, Pelle (år 3), Hugo 

(år 6), Petra och Nelly (år 5) uttrycker sig enkelt med att jag läser på baksidan. Nelly 

(år 5) menar också att boken ska se rolig ut för att hon ska välja boken. Lisa (år 4) 

tittar också på bokens framsida vid val av bok men säger samtidigt att det kan bli fel 

för framsidan kanske inte är så bra men det som står i boken är bra.    

 

4.2  Varför ska man läsa 

Eleverna läser för att det är roligt eller spännande. Olle och Pelle (år 3) vill ha roliga 

och spännande böcker. Lisa (år 4) menar att det måste vara ett bra slut annars tycker 

hon inte att boken är bra. Petra (år 5) vill att boken ska vara spännande, rolig och ha 

en bra handling. Nelly (år 5) menar att det måste hända något hela tiden i boken och 

att den måste vara spännande. Hugo (år 6) vill läsa sådant där man skrattar. Kalle (år 

6) menar att det ska vara spännande att läsa böcker. 

Eleverna menar att när man läser så lär man sig olika saker. Olle (år 3) lär sig mer 

om hur man ska göra när man odlar. Pelle (år 3) lär sig mer om djur. Lisa (år 4) lär 

sig mer om sin favoritartist Rihanna. Lotta (år 4) älskar hästar och vill kunna allt om 

dem. Hon försöker ibland läsa faktaböcker men de är ofta för svåra så därför blir det 

skönlitterära böcker som väljs.  

Hugo (år 6) utrycker att han lär sig olika skämt som han sedan kan berätta för andra.  



 

 

18 
 

Alla elever uttrycker också att man lär sig nya ord när man läser. Olle (år 3) menar 

att då kan man läsa nya skyltar. Pelle (år 3) säger att man fattar orden mer när man 

läser. Lisa (år 4) menar att hon blir bättre på ord när hon läser. Petra (år 5) och Nelly 

(år 5) tycker att man lär sig svårare ord när man läser. Petra berättar vidare att man 

lär sig och det gör det enklare när man blir äldre. Hugo (år 6) menar att det blir 

lättare när man blir äldre om man läser. Kalle (år 6) tycker att han lär sig rätt mycket 

när han läser Det är ganska mycket påhittat och jag får bilder i huvudet ibland men 

jag glömmer oftast vad jag har läst.  

Pelle (år 3) menar också att man kan läsa när man läser vilket han försöker förklara 

genom att sedan tillägga att när man läser så blir man bättre och han avslutar sitt 

resonemang med att uttrycka att man kan aldrig bli för bra. 

 

4.3 Intresse 

Olle (år 3) läser helst böcker om bondgården och spännande böcker som deckare. 

Pelle (år 3) läser helst spännande och roliga böcker men också gamla böcker, som 

Piff och Puff, Musse Pigg och Långben. Det är mina gamla böcker. Lisa (år 4) läser 

helst på nätet om musik, artister och hästböcker som Siggeböcker. Hon säger att jag 

gillar att sjunga och vill lära mig om artister och så gillar jag hästar Lotta (år 4) 

läser bara hästböcker om hon får välja själv. Petra och Nelly (år 5) läser helst 

tidningen Frida men läser även böcker om de måste som läxa eller i skolan. Hugo (år 

6) läser vanliga böcker men mest skämtböcker. Kalle (år 6) läser bara spännande 

böcker t.ex. Lasse Majas detektivbyrå.  

 

4.4 Läsförebilder 

Elevernas läsförebilder hemma varierar. Olle, Pelle (år 3) och Hugo (år 6) har tydliga 

läsförebilder i både mamma och pappa. Hugo (år 6) uttrycker också att hans 

storasyster läser mycket hemma, de läser hela tiden. Olle (år 3) läser ofta 

tillsammans med sin pappa och då blir det faktaböcker om bondgård eller rymden, 

jag har fått en bok om rymden med farmor som vi ska läsa nu. Pelle (år 3) måttar 

med sina fingrar ett brett mellanrum mellan sina fingrar och säger hon läser sååååå 

tjocka böcker och syftar då på sin mamma. Lisa, Lotta (år 4), Petra, Nelly (år 5) och 

Kalle (år 6) uttrycker att mamma, pappa och syskon inte läser speciellt mycket 

hemma. Nelly (år 5) beskriver att mamma läser på kvällarna, pappa läser aldrig och 

storebror läste mycket innan men inte längre. 

Dessa fem elever uttrycker att om det är någon som läser hemma så är det mamman 

och då läser hon på kvällen men de ser inte att pappan läser. Lisa (år 4) säger att  

mamma läser ibland, men pappa läser inte för han jobbar natt och han kommer hem 

när vi äter frukost. Nelly (år 5) menar dock att hon tror att hon skulle läsa mer om 

alla runt henne skulle läsa mer.  

Några av eleverna väljer böcker utifrån vad kompisarna har läst och tipsar om. Olle 

(år 3) berättade om en bok som en klasskamrat hade läst i klassrummet som heter 

Kapten Kalsong. Han beskrev det som att kompisen satt och fnittrade hela lektionen 

och sa att jag ska få låna den efter honom. Detta skulle enligt honom själv kunna 

leda till att han skulle vilja läsa just den boken. Lisa (år 4) har någon gång valt en 
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bok som en kompis har tipsat om. Petra (år 5) säger att hon tycker det är kul att 

skriva recensioner och få höra kompisarnas recensioner eftersom hon tror att det kan 

få henne att läsa andra böcker. Nelly (år 5) tycker att kompistips är viktigare än att få 

tips från någon vuxen. 

Hugo (år 6) läser det som mamma väljer. Pelle (år 3) och Lisa (år 4) menar att de får 

bra boktips från bibliotekarien på de bibliotek som ligger vid skolorna och som de 

besöker nästan varje vecka. Pelle (år 3) säger att jag hittar bra böcker själv på 

biblioteket eller så frågar jag Nisse (bibliotekarien) som har visat mig var alla 

avdelningar finns. Kalle (år 6) menar att han själv väljer de böcker som han läser.  

 

4.5 Lästid 

Lästiden varierar hos eleverna. Olle, Pelle (år 3), Lotta (år 4) och Hugo (år 6) säger 

att de läser varje dag både i skolan och hemma. Olle och Pelle (år 3) läser i klassen 

ur en boklåda varje dag. De tar en bok, läser den och skriver sedan en bokrecension 

som de lägger i en plastficka. De läser också tillsammans i en läsgrupp på skolan. 

När de kommer hem läser de sina läxor men även sådant som intresserar dem. De 

läser oftast på kvällarna. Pelle (år 3) läser hemma på morgon, eftermiddagen och på 

kvällen, när jag inte har något att göra men uttrycker det som något positivt och 

något som kan hända ganska ofta. Hugo (år 6) läser 20-30 minuter varje dag det gör 

jag för att komma in i boken. Han läser böcker hemma för att få veta slutet jag är 

sugen på att veta hur den slutar och vad som ska hända.  Lotta (år 4) läser både 

hemma och i skolan även om det finns roligare saker att göra. 

Lisa (år 4), Petra, Nelly (år 5) och Kalle (år 6) läser nästan bara i skolan, i 

klassrummet eller i läsgrupp. Kalle beskriver sin lästid så här jag går hos Karin så 

jag läser nog mer än de andra i skolan.  Lisa (år 4) säger att jag har inte tid att läsa 

hemma. Petra och Nelly (år 5) säger att de läser böcker max två gånger/vecka. Men 

det kommer fram i intervjun att de läser annat istället ex. tidningar. Nelly (år 5) läser 

bara på fritiden om det inte finns något annat att göra eller när hon blir rastlös vilket 

enligt henne inte händer så ofta. 

 

4.6 Högläsning 

Eleverna möter högläsning i skolan både från lärare och från andra elever. 

Högläsning av lärare varierar från att vara regelbunden till att det sker när det blir tid 

över. Högläsning sker regelbundet endast för de två eleverna i år tre. De säger Lasse 

läser högt i vår bok för klassen varje dag. Hos de äldre eleverna sker högläsning när 

det finns tid över. Petra säger att Anders läser när det finns tid över och det är kul. 

Alla elever utom Lisa (år 4) tycker om att lyssna på någon som läser högt. Lisa (år 4) 

tycker det är lite långtråkigt att sitta och lyssna och hon säger också att det är svårt 

att sitta still och lyssna på högläsning. Lotta (år 4) älskar att lyssna på högläsning 

och säger samtidigt att mina föräldrar brukar aldrig läsa högt för mig. Petra (år 5) 

säger att det är kul att lyssna när andra läser bara jag själv slipper.  

Lisa (år 4) berättar att man i klassen läser upp sina sagor högt för varandra eller 

andra arbeten som redovisas och detta tycker hon är roligt och hon har också läst upp 
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sin saga för klassen. Petra, Nelly (år 5), Kalle och Hugo (år 6) vill inte läsa högt i 

klassrummet för det är pinsamt om man läser fel och de tycker också att det är 

jobbigt att läsa högt.  

Olle (år 3) och Lisa (år 4) säger också att de läser högt hemma för sin mamma eller 

pappa. Olle (år 3) läser högt tillsammans med sin pappa men det blir inte så ofta för 

det blir ofta för sent att läsa. Lisa (år 4) läser nu en Siggebok hemma som hon har 

läst i skolan eftersom hon tyckte den var bra. Hon vill läsa den för sin mamma som 

också tycker om hästar. 

 

4.7 Kompensatoriska hjälpmedel 

Olle och Pelle (år 3) känner inte till något annat sätt att läsa på än visuellt. Lisa (år 4) 

har en gång provat att läsa visuellt och auditivt med ljudbok, men detta tyckte hon 

kändes konstigt, det var konstigt att lyssna på rösten som läste och hon har sedan 

dess inte läst någon mer ljudbok. Petra (år 5) har också provat detta men uttrycker 

det som jag fattade ingenting. Nelly (år 5) använder datorn ibland för att läsa. Hon 

har även provat att läsa en ljudbok, men det tyckte hon inte om. Hon menar att hon 

inte förstår vad som händer i boken när hon lyssnar på texten, får den uppläst. Lotta 

(år 4), Kalle och Hugo (år 6) läser helst själva men har hört talas om ljudböcker, men 

de har aldrig testat detta. Lotta (år 4) säger att hon har klasskamrater som brukar 

lyssna på böcker. 

 

 

4.8 Sammanfattning av resultatet 

I avsnittet utmaning beskriver fler än hälften av eleverna att de gärna tar lättlästa 

böcker med lagom mycket text i skolan. På fritiden väljer de helt bort böcker om de 

kan. De andra eleverna uttrycker att de vill ha ganska mycket text och det får inte 

vara för lätt för då blir det tråkigt att läsa.  

I avsnittet varför ska man läsa uttrycker eleverna att de läser för att det är roligt eller 

spännande. De menar också att man lär sig olika saker när man läser, ex. nya ord, 

nya skämt, om hästar.  

I avsnittet intresse framkommer att de helst läser ex. om bondgården, deckare, Musse 

Pigg, hästböcker men även tidningar som Frida och Internet.  

I avsnittet läsförebilder har tre av åtta respondenter tydliga läsförebilder hemma i 

föräldrar och syskon. Övriga respondenter saknar i stort sett detta. Men läser någon 

hemma så är det mamman. Hälften av de intervjuade uttryckte att kamraternas 

boktips vägde tungt vid valet av bok. Två av eleverna betonade att bibliotekarien gav 

bra boktips.  

I avsnittet lästid kommer det fram att lästiden varierar väldigt mycket över tid. 

Hälften av eleverna säger att de läser både i skolan och hemma. Övriga läser bara i 

skolan. 
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I avsnittet högläsning uttrycker alla utom en att högläsning av lärare och andra elever 

är positivt. Egen högläsning uppfattas som jobbigt av de fyra äldsta eleverna. Två av 

eleverna berättar att de läser högt hemma för någon av föräldrarna. 

I avsnittet kompensatoriska hjälpmedel framkommer att det är väldigt få som har 

använt detta, i form av ljudböcker och dator. Tre av eleverna har testat detta men 

detta upplevdes inte som särskilt givande och de har inte gjort det vid fler tillfällen.  
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5  ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Här utgår vi från vårt syfte som är att undersöka motivationen hos elever i läs- och 

skrivsvårigheter till att läsa skönlitterära texter samt vilka faktorer som påverkar 

deras läslust. 

Diskussionsavsnittet innehåller följande underrubriker: läsmotivation, lässjälvbild, 

speciallärarens roll, sammanfattning, metoddiskussion och till sist fortsatt forskning.   

 

5.1 Läsmotivation 

De intervjuade eleverna styrs av olika faktorer när det gäller vad som motiverar dem 

till att läsa. Det går inte säga att det enbart är den inre motivationen eller den yttre 

motivationen som styr dem utan vi vill mena att båda påverkar och samverkar kring 

elevernas läsmotivation men tyngdpunkten på den inre eller yttre motivationen 

varierar hos eleverna. Detta beror också på vilket sammanhang eleverna läser i om 

det är hemma eller i skolan men det beror också på vad de läser, dvs. innehållet i 

böckerna. Vi använder oss av Cummins fyrfältsschema (se s.23) för att diskutera de 

resultat vi har kommit fram till.   

 

5.1.1 Inre motivation 

Den inre motivationen omfattar delarna: utmaning, meningsfullt, 

förförståelse/erfarenhet och intresse.  

 

5.1.1.1 Utmaning 

Olle, Pelle och Kalle utmärker sig när det gäller att söka utmaning i sina texter både, 

när det handlar om kunskapsmässig utmaning och om att röra sig till nya 

innehållsområden i tid och plats. De vill att texten ska vara lättläst, men menar 

samtidigt att det inte får vara för mycket bilder utan ganska mycket text. Det får inte 

heller vara för lätt text för då är det inte roligt att läsa. De är också öppna för en 

vidare genre och vågar gå utanför det de känner till. Vi tolkar det som att dessa 

pojkar rör sig mellan fält A, B och C i Cummins fyrfältsschema. De rör sig mellan 

det de känner till och det som utmanar även om tyngdpunkten mest är på det de 

känner till så har de påbörjat sin väg mot en mer utmanande läsning, både vad gäller 

texter och innehåll. Vi upplever att dessa pojkar är på väg mot en metakognitiv 

förmåga. De har börjat bli medvetna om vilka strategier och tillvägagångssätt de 

använder sig av när de väljer böcker de helst vill läsa. De väljer inte enbart sådant 

som är lätt att läsa utan även sådant som utmanar dem i sin läsning därför de vill ex. 

lära sig nya saker eller vidga den genre de läser i. 
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Lisa, Lotta, Petra, Nelly och Hugo utmanar sig sällan när det gäller att läsa 

skönlitterära texter. Lisa väljer t.ex. texter utifrån antal sidor, textstorlek och det 

ämne som hon känner till. Lotta, Petra och Nelly läser främst det som de känner till, 

har erfarenhet av och utmanar sig sällan intellektuellt. Hugo läser helst korta skämt 

som inte utmanar kunskapsmässigt men som kan vara kontextobundet. Vi tolkar det 

som att dessa elever främst befinner sig i fält A när det gäller sådant som de själva 

väljer att läsa men de rör sig också till fält C när det gäller läsning i 

skolsammanhang. De väljer texter som är lätt att läsa och som inte kräver så mycket 

engagemang från dem som läsare.  

  

 

                                                Kunskapsmässigt kravlöst 

                                                        A            C 

             Kontextbundet                                                    Kontextobundet 

 

                                                         B D 

 

                                                Intellektuellt krävande och 

                                                            Utmanande  

                                                           Fig. 5.1 Cummins fyrfältsschema (SOU 1997:108, s. 267) 

 

 

Utifrån resultatet ser vi att eleverna grupperar sig i två grupper: de som vågar utmana 

sig och de som väljer det som är minst ansträngande. De här eleverna möter under 

sin skoltid olika lärare. Dessa spelar en viktig roll för att eleverna ska utveckla en 

god läsförmåga, men de har också en viktig roll i att utmana eleverna att våga prova 

nya texter som utifrån deras kontext är mer krävande och utmanande. Vi tror att 

många lärare glömmer bort att medvetet arbeta och utmana elever i läs- och 

skrivsvårigheter. När vi ser att de läser böcker reflekterar vi sällan över vad de läser. 

Vi är nöjda med att de läser, men detta räcker inte. Eleverna väljer oftast det de är 

bekanta med, men här måste vi hjälpa dem vidare så att de inte fastnar i en och 

samma genre. Här handlar det om att utmana eleverna genom att låta dem läsa texter 

som utmanar dem annars är det lätt att de helt och hållet tappar lusten till att läsa i 

skolsammanhang (Cummins, 2001). För att underlätta elevens läsning kan 

specialläraren stötta och tillsammans kan de läsa och diskutera det som står. Detta 

kan ske med datorn som hjälp ex. talsyntes där texten finns scannad i datorn eller i 

ett läspar där eleven känner sig trygg.  

Eleverna behöver få träna sin uthållighet i sitt läsande. Många elever läser idag korta 

fragment av texter på ex. Internet, mail och sms osv. här utvecklar de en ny stil att 

kommunicera på, men de behöver inte hålla koncentrationen så länge vilket kan 

bidra till att de tidigt ger upp när de ska läsa längre texter ex. böcker. Det ena 

utesluter inte det andra men vi måste låta eleverna få upplevelser av längre 

sammanhang som utmanar dem kunskaps- och känslomässigt.  
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5.1.1.2 Meningsfullt  

En viktig faktor för läsmotivation är att eleverna finner det de ska läsa meningsfullt. 

Det visar sig i alla intervjuer att eleverna måste se meningen med det de läser annars 

finns det ingen motivation till att vilja fortsätta läsa. Vi kan se att eleverna delar upp 

vad de menar med meningsfullt i två delar. Vi väljer att benämna och förklara dessa 

två delar på följande sätt. Den första delen berör den akademiska meningsfullheten, 

skolan och den andra delen berör den ickeakademiska meningsfullheten, de själva – 

fritiden. De menar alla att det är bra och, meningsfullt att läsa för då kan man lära sig 

svåra och nya ord. Detta tolkar vi som att det är något som de behöver och är viktigt i 

skolans värld. Denna insikt behöver inte enbart komma från dem själva utan det kan 

också vara en insikt som de fostrats in i genom skolans värderingar. De menar också 

att de lär sig mycket om olika saker när de läser ex. om bondgården, djur, artister och 

roliga skämt m.m. Vi ser att denna ickeakademiska meningsfullhet påverkar dem 

mer än den akademiska. De väljer att läsa texter som de själva har nytta av och som 

ökar deras kunskap i ett ämne ex. hästböcker.  

Smith (2000) och Verhoeven & Snow (2001) menar att det viktigaste för att stötta 

eleverna i sin läsmotivation är att fokusera på det meningsfulla i läsningen. Det som 

är viktigt att tänka på i detta sammanhang är vem som ser det meningsfulla i 

läsandet. Är det eleven, läraren eller föräldrarna? Vi tror att vi i skolan och vi som  

speciallärare måste fokusera mer på varför det är bra att läsa. Eleverna i vår studie 

uttrycker att de lär sig olika saker när de läser, men flera uttrycker att man läser för 

att man måste. Denna attityd ställer stora krav på oss lärare. Vi behöver kunna 

motivera dem till att läsa både på fritiden och i skolan. Detta är en stor utmaning då 

vi i vår studie har sett att fler än hälften av eleverna inte läser regelbundet på sin 

fritid. Vi måste vara beredda att våga bryta skolans tradition när det handlar om de 

böcker och texter som vi låter eleverna läsa i skolan. Vi måste samtidigt göra de 

texter som de möter i skolan meningsfulla och eleverna behöver känna att de har 

nytta av dessa. 

 

5.1.1.3 Förförståelse/erfarenhet 

Fast (2008) anser att skolan med dess pedagoger behöver sätta sig in i elevernas 

erfarenhetsvärld och i detta fall vad de har med sig i sitt bagage när det gäller 

läsupplevelser och läsinnehåll när de kommer till skolan. Det viktiga, enligt Fast, är 

att vi som lärare själva ställer oss frågor som: Vad motiverar barn att läsa och skriva? 

Vad och var läser de? och Vad kan vi lära av detta? Detta är något som vi behöver 

aktualisera och diskutera på skolorna och som skulle kunna vara en del av skolans 

utvecklingsarbete när det gäller att motivera alla elever till läsning. Detta är inte 

enbart viktigt för elever i läs- och skrivsvårigheter men de är i större behov av att vi 

faktiskt tar tillvara deras erfarenheter för att de ska ha en grund att bygga vidare på i 

sin läsutveckling. Dessa frågor är viktiga att lyfta till diskussion på skolornas 

pedagogiska möten.  

Detta resonemang finner vi stöd för i vårt resultat då vi ser att alla elever väljer att 

läsa sådant som de har förförståelse och erfarenhet av. Det kan vara spännande, 

roliga texter eller texter med ett specifikt ämne som de är intresserade av ex. 

hästböcker eller en bokserie som de läst tidigare ex. Lasse Majas detektivbyrå. De 

väljer alla att läsa utifrån den genre som de är bekanta med även om tre av eleverna 
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 (Olle, Pelle och Kalle) vågar gå utanför denna ibland. Vi ser att det är viktigt att låta 

eleverna välja utifrån sin förförståelse och erfarenhet när det handlar om att motivera 

eleverna till att läsa. Det betyder dock inte att vi enbart ska låta eleverna läsa texter 

som utgår från detta. Eleverna behöver möta nya innehåll, kunskapsmässigt och nya 

kontexter för att vidga sin egen förförståelse och erfarenhet. Här tror vi att skolan 

många gånger är dålig på att förankra, knyta an de texter som läses i skolan till 

elevernas erfarenhetsvärld, men också på att aktivt bygga upp deras förförståelse när 

de möter nya arbetsområden och texter i skolan som inte finns i deras värld. Detta 

måste vi beakta då många texter som eleverna möter i skolan är obekanta utifrån 

elevernas kontext. 

De tre eleverna Olle, Pelle och Kalle vågar utifrån sin förförståelse/erfarenhet 

utmana sig till mer kunskapskrävande texter. Kan det vara så att dessa elever har fått 

mer stöd i skolan att utifrån sin egen förförståelse/erfarenhet vågar utmana sig 

kunskapsmässigt då de samtidigt befinner sig kvar i sin egen kontext? Beror detta på  

att denna stämmer överens med skolans ”läskontext”, det som är okej att läsa i 

skolan på lektioner och som läxa? Övriga elever i vår studie läser på Internet, i 

tidningar och roliga historier. Anses detta som god litteratur i skolans värld? Om det 

är så att svaret är nej har vi i skolan och som speciallärare en stor uppgift att fundera 

på vilka värden som ska gälla. Är det elevernas värld vi ska utgå ifrån eller är det 

skolans, de vuxnas värld som vi ska utgå ifrån? Vi anser att eleverna skulle vinna på 

att skolan vågar ta tillvara elevernas erfarenheter och kunskaper och knyta dessa till 

kursplanerna. 

Denna utgångspunkt skulle kunna möjliggöra att eleverna rör sig från fält A och C 

till B och senare även D i Cummins fyrfältsschema (SOU 1997:108), men här krävs 

det stöd och vägledning av oss vuxna. 

Forskning (Smith, 2000) visar att små barn använder sig av sin förförståelse för att 

göra ny kunskap till sin egen. Detta är också viktigt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter, men i skolans värld blir texterna ibland förvirrande och 

kontextobundna. Skulle barnen redan i förskolan kunna tränas till att utvidga sin 

erfarenhetsvärld? Vi tror att aktiva boksamtal i samband med läsning i förskolan kan 

förbereda barnen att möta mer komplexa texter där de har möjlighet att använda sig 

av och utveckla sin erfarenhet. 

 

5.1.1.4 Intresse 

Vi ser i intervjuerna att det som väger tyngst hos eleverna vid val av text är vad man 

är intresserad av. Det kan handla om att man vill ha spännande böcker, roliga böcker 

och hästböcker. Detta kan delas upp i ett personligt intresse och ett situationsintresse 

och dessa bör förenas i läsundervisningen för att ge så optimala förutsättningar för 

läsmotivation som möjligt (Guthrie & Knowles, 2001). Vi kan se att eleverna i denna 

studie väljer texter utifrån sitt personliga val när de väljer att läsa tyst på lektionerna, 

när de lånar böcker på biblioteket och när de läser hemma. I svaren kan vi inte se att 

det de väljer att läsa hemma utgår från ett situationsintresse utan detta sker främst när 

läsning äger rum på lektioner i olika ämnen.  

Utifrån elevernas svar ser vi att de skulle behöva möta fler texter som de blir 

personligt engagerade av i sin läsundervisning. Detta är också en av flera strategier 

som Shunk m.fl. (2008) menar kan stimulera elevernas personliga intresse och 
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situationsintresse. Det är enligt dem bra att bygga på och integrera elevernas lust i 

läsundervisningen, att man knyter an till elevens personliga eller klassens allmänna 

engagemang för att uppmuntra till uppmärksamhet och längtan att lära sig andra och 

nya saker. Självklart behöver vi utveckla ett situationsintresse hos dessa för det de 

läser i olika skolsammanhang, men vi tror att respondenterna vore hjälpta av att först 

få utgå från det personliga intresset i skolans lässammanhang. Sedan vågar de kanske 

utmana sig själva och utveckla ett situationsintresse i skolans läsundervisning.  

Vi lärare behöver hålla oss ajour med olika textgenrer, nyutgivna barn- och 

ungdomsböcker, men även ”gamla” titlar. Ett sätt som vi provat är läsecirklar i 

arbetslaget för att tillsammans få ett bredare urval på böcker som kan passa elever i 

olika åldrar. Detta gav stöd i vårt arbete att i stötta, tipsa och vägleda eleverna vidare 

i sina val av skönlitterära texter. Ytterligare ett sätt är att använda Bokjuryn som 

ingår i Barnens bibliotek www.barnensbibliotek.se där man kan få boktips om 

böcker för barn och ungdomar. 

 

5.1.2 Yttre motivation 

Den yttre motivationen innefattar läsförebilder, lästid, högläsning och 

kompensatoriska hjälpmedel. Dessa delar samspelar med varandra och bildar 

tillsammans den yttre läsmotivationen i detta arbete. 

 

5.1.2.1 Läsförebilder 

Läsförebilder är en av de yttre motivationsfaktorerna som påverkar elevers 

läsmotivation. Fyra (Lisa, Petra, Nelly och Hugo) av de intervjuade eleverna 

uttrycker att föräldrar eller syskon inte läser speciellt mycket hemma och om de ser 

någon läsa så är det mamman som läser i familjen. Tre (Lisa, Petra och Nelly) av 

dessa elever är också de som befinner sig i Cummins fyrfältsschema i fält A och fält 

C. De andra eleverna (Olle, Pelle och Kalle) i intervjun uttrycker att både mamma, 

pappa och syskon läser vid olika tillfällen. Pelle uttrycker att hans mamma läser 

sååååå tjocka böcker och det är kanske inte en slump att just denne pojke uttrycker 

att när man läser så blir man bättre och avslutar med att man kan aldrig bli för bra. 

Vi ser ett samband mellan var eleverna befinner sig i Cummins fyrfältsschema och 

vilka läsförebilder de har i sitt hem. Undantagen är dock Hugo och Kalle. Hugo har 

läsförebilder hemma, men det påverkar inte hans läsintresse. Kalle har inga 

läsförebilder hemma, men uttrycker att han tycker det är roligt att läsa. 

Vi kan i resultatet påvisa det som Elbro (2004) talar om att det inte alltid är 

avgörande för barns läsintresse att det finns tydliga läsförebilder, i detta fall hos 

Kalle, men för de flesta i studien påverkar läsförebilderna elevernas läsintresse i hög 

grad, vilket Lundberg & Herrlin (2008) samt Chambers (1995) påpekar. 

Vi är övertygade att elever i läs- och skrivsvårigheter behöver läsförebilder och här 

måste vi vuxna i skolan ta ett stort ansvar för att ge dem som inte har det i sin 

hemmiljö positiva läsförebilder i skolan. Dessa läsförebilder behöver inte enbart vara 

vi pedagoger utan kan också vidgas till att innefatta andra vuxna som ”skolmormor” 

och resurspersonal som eleverna möter i sin skolvardag. Skolan skulle kunna  

http://www.barnensbibliotek.se/
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samarbeta med ex. olika pensionärsföreningar så att de får möta andra läsande vuxna. 

Möte med författare i samband med detta skulle säkert också kunna vidga deras 

erfarenheter av läsförebilder. Det är bara vår egen kreativitet som kan stoppa oss men 

här får vi ta ansvar och driva tankar till handling ute i verksamheten 

Pelle och Lisa betonar att bibliotekarien är viktig i deras bokval och de visar att de 

har ett stort förtroende för denne när det gäller att få tips om vad man kan läsa. Detta 

förtroende är viktigt och vi tror här att vi som speciallärare skulle vinna på att ha ett 

samarbete med bibliotekarien som finns på eller i närheten av skolan för att kunna 

använda dennes kunskap som inspiration och utmaning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Detta samarbete skulle kanske kunna bidra till att eleverna fick 

utmanande texter både kunskapsmässigt och när det gäller att vidga den läsmiljö som 

de är bekanta med till en mer okänd miljö, återigen har vi Cummins fyrfältsschema 

(SOU 1997:108) i åtanke. 

Fyra av eleverna, (Olle, Lisa, Petra och Nelly) menar att kompisarna är mycket 

viktiga när det gäller att tipsa om böcker som är bra. Petra uttrycker att hon tror att 

hon skulle läsa mer om hon fick höra kompisarnas bokrecensioner och Nelly 

uttrycker att hon skulle läsa mer om alla runt henne skulle läsa mer. Vi ser att 

eleverna har ett stort förtroende för kompisarnas boktips och att de även ser 

kompisarna som positiva läsförebilder vilket McKenna (2001) menar är viktigt. Vi 

får inte underskatta kompisarnas positiva påverkan i detta fall. Vi tror att vi måste 

använda kompisarna mer som en motivationsfaktor i läsundervisningen. Detta skulle 

också kunna innebära att eleverna från tidig skolålder får möta läsförebilder i äldre 

elever på skolan under organiserade former ex. läsfaddrar som läser och berättar om 

böcker regelbundet. Det tror vi kan stimulera de yngre eleverna i sin läsutveckling. 

Vi får inte låta elever i läs- och skrivsvårigheter endast läsa i en-till-en sammanhang, 

vuxen och elev utan vi måste komplettera denna läsundervisning med olika 

läsgrupper. Där kan dessa elever få fler läsförebilder hos kamraterna, men också få 

chansen att delta, diskutera och tipsa varandra om roliga och spännande böcker. 

Wigfield (citerad i Guthrie & Knowles, 2001) menar att den sociala motivationen där 

man delar upplevelser med varandra är betydelsefull för elevernas läsmotivation. Här 

måste vi som speciallärare fundera över hur vi kan få in den sociala motivationen för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi kan tillsammans med klassläraren planera, 

organisera och genomföra ”läsgrupper” som möjliggör detta. Det kan säkert se ut på 

olika sätt, men det viktiga är att vi utgår från och stöttar eleven så att den kan känna 

sig trygg och delaktig i en social kontext tillsammans med sina klasskamrater. Denna 

motivationsfaktor tror vi kan påverka och även förändra elevens inre läsmotivation 

från en negativ till en positiv.  

 

5.1.2.2 Lästid 

Alla elever i studien uttrycker att det är viktigt att läsa för att bli bra på det och de är 

väl medvetna om detta, men det motiverar ändå inte alla till att vilja läsa. När det 

gäller eleverna så varierar deras lästid från att läsa någon gång i veckan till att läsa 

varje dag. Tre av eleverna (Olle, Pelle och Hugo) säger att de läser varje dag både i 

skolan och i hemmet. Olle och Pelle befinner sig i fält A, B och C i Cummins 

fyrfältsschema medan Hugo är i A och C. Övriga elever (Lisa, Lotta Petra, Nelly och 

Kalle) menar att de oftast läser i skolan och bara vid något enstaka tillfälle hemma.  
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Petra och Nelly menar också att de oftast läser i klassrummet om de har ”tid över”      

Här ser vi det som Häggström (2003) talar om att eleverna i läs- och skrivsvårigheter 

inte läser på sin fritid, vilket minskar deras lästid i jämförelse med andra elever som 

läser mer hemma. Skolan behöver utforma lästillfällen så att de får mer lästid. Vi tror 

att det skulle vara bra om de barn som går på fritids eller som deltar i fritidsklubbar 

även kan få lite lästid där. Det skulle kunna vara en regelbunden aktivitet ex. före 

mellanmålet. Här skulle fritids också kunna knyta kontakt med någon person sim 

kunde delta och läsa för barnen så att de kunde delas in i mindre läsgrupper. 

Självklart måste skolan se till att få med föräldrarna på ”läståget” ex. med 

föreläsningar, läsecirklar där elever och föräldrar deltar, information om läsningens 

betydelse på föräldramöten samt vid utvecklingssamtal, men vi vet samtidigt att det 

finns många föräldrar som inte orkar, har lust eller intresse av detta. Vi får inte 

skuldbelägga dessa, men vi kan uppmuntra och göra dem delaktiga i vår läskultur 

och förtydliga vad som är viktigt för deras barns läsutveckling. 

Vi ser tydligt att det är viktigt att arbeta aktivt med läsning i klasserna. Att läsa tyst 

ska inte bara vara något som man gör när man är färdig med något, utan det måste 

vara schemalagt och vi som pedagoger måste lyfta fram läsningen som en viktig del i 

elevernas vardag. Detta menar även Chambers (1995) och Jönsson (2007). Det kan 

vara en svår balansgång mellan att schemalägga läsning och läsa när man är på 

humör, men om man bara gör det när man själv vill så finns det många som undviker 

att läsa. Vi behöver skapa tillfällen under dagen då eleverna får läsa i olika 

sammanhang, tyst egen läsning, läsgrupper med boksamtal och högläsning vilket kan 

ske i olika ämnen och arbetsuppgifter.  

Vi har beprövad erfarenhet av att schemalägga läsning varje dag, vilket har visat på 

mycket goda resultat när det handlar om motivation, läsflyt och läsförståelse. Detta 

är något vi aktivt vill implementera i våra kommande arbetslag. 

Vi får heller inte snäva in läsning till ämnet svenska utan använda oss av läsning 

även i andra ämnen ex. so och no. Här kan vi som speciallärare vara med och stötta 

genom att ex. ta upp detta till diskussion i lärarkollegiet på skolorna. 

 

5.1.2.3 Högläsning 

Det är inte bara viktigt att arbeta aktivt med egen läsning utan det gäller även 

högläsning. Alla elever utom Lisa säger att de tycker om att lyssna när läraren läser 

högt. Lisa tycker att det blir långtråkigt och det är svårt att sitta still. En av orsakerna 

kan vara att det enligt denna elev bara förekommer högläsning när det blir tid över. 

Vi kan även se denna tendens hos de övriga eleverna, men inte för eleverna i år tre. 

Högläsning av läraren på lektionen sker oftast när det finns tid över. Med tanke på 

elevernas positiva inställning till högläsning är det synd att de inte får fler tillfällen 

till detta i skolan.  

Det är bara Olle och Pelle som menar att läraren läser ”varje vecka”. Är det så att 

högläsning avtar ju äldre eleverna blir? Detta kan vi utläsa i vår studie bland våra 

respondenter. Chambers (1995) menar att eleverna ska få lyssna på högläsning varje 

dag oavsett ålder vilket vi håller med om. Med tanke på värdet av att regelbundet 

läsa högt både för elevernas identitets- och kunskapsutveckling borde  
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detta vara en självklarhet. Vi kanske är okunniga när det handlar om att ta tillvara 

högläsningens potential till att utveckla elevernas intresse, vidga genrer samt känslor 

och tankar. 

Här skulle vi återigen vilja betona ett samarbete med bibliotekarien på ortens 

bibliotek. Att eleverna på sin lånetid får möjlighet att lyssna till korta texter i olika 

genrer, dels för att lyssna till högläsning av någon annan än läraren, dels för att få 

möjligheten att kliva in i nya litterära världar och kanske vidga sitt personliga 

intresse. Vi tror också att högläsning kan bidra till att öka elevernas situationsintresse 

och förförståelse/erfarenhet till det arbetsområde, ämne, som man arbetar med i 

skolan. Skönlitterära texter kan ge fakta en djupare dimension av förståelse. 

 

5.1.2.4 Kompensatoriska hjälpmedel 

De intervjuade eleverna har liten erfarenhet av kompensatoriska hjälpmedel i form 

av ljudböcker eller datorn som läshjälp. Skulle deras inställning varit annorlunda om 

de kompensatoriska hjälpmedlen erbjudits tidigare, redan från år 1? Vi anser att 

dessa hjälpmedel måste introduceras och erbjudas mycket tidigare för de elever som 

är i läs- och skrivsvårigheter. Det kan även vara så att alla elever erbjuds att använda 

dem så att det inte känns utmärkande eller konstigt för de elever som brukar dem.  

Vi måste som speciallärare visa på vinsterna med att använda hjälpmedel och låta 

eleverna prova dem under en längre tid för att de själva ska få möjlighet att upptäcka 

nyttan och bli förtrogna med dem. Med tanke på att respondenterna i vår studie inte 

hade så positiva erfarenheter av kompensatoriska hjälpmedel eller i stort sett ingen 

erfarenhet alls av dessa så har vi även en viktig uppgift att stötta eleverna och 

klasslärarna i användandet av dessa för att underlätta läsningen hos eleverna. Vi 

behöver ha kunskap om vad som finns att tillgå och ständigt hålla oss ajour med vad 

som händer inom detta område. 

Vi behöver också vara mycket tydligare med att synliggöra och visa på att det finns 

många sätt att läsa på. För att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska kunna nå fält D 

i Cummins fyrfältsschema (SOU 1997:108) kan det nog i många fall krävas att 

eleverna har tillgång till kompensatoriska hjälpmedel. Vi får inte tvinga på eleverna 

dessa, men vi måste försöka hitta lösningar som passar varje enskild individ. 

 

5.2 Lässjälvbild 

Det är svårt att exakt uttala sig om elevernas lässjälvbild utifrån vårt resultat, men 

eleverna ger oss vissa ledtrådar i sina svar som gör att vi tolkar elevernas självbild i 

läsning på detta sätt. Vi menar här den del av verbal-akademisk självbild (Taube, 

2007) där läsning ingår. 

Olle, Pelle och Kalle har en positiv lässjälvbild även om självbilden kan ha 

varierande positiv grad hos eleverna trots att de får kämpa med sina svårigheter. De 

är enligt oss inne i en god läscirkel. 

Vi bedömer att deras uppfattning av sin egen förmåga att lyckas med läsningen i 

olika situationer, deras self-efficacy, är relativt hög men givetvis betyder inte detta 

att man kan lämna dessa elever åt sitt eget öde. De behöver få fortsatt stöd i sin 

läsutveckling så att deras självbild och tron på sin egen förmåga fortsätter att vara 
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positiv. De behöver också utveckla ytterligare lässtrategier så att de kan känna sig 

trygga i framtida lässituationer vilket flera forskare (Swalander, 2009, Verhoeven & 

Snow, 2001) menar är viktigt för en individs självbild i läsning.  

Lisa, Lotta, Petra, Nelly och Hugo har enligt oss en negativ lässjälvbild vilket här 

varierar i olika grader hos varje elev. Det är här svårt att uttala sig om huruvida 

denna påverkar deras globala självbild. Det kan ju vara så att de inte värderar denna 

del så högt vilket då inte heller påverkar den globala självbilden (Taube, 2007). Vi 

får känslan av att de här eleverna inte värderar läsning så högt utan det finns andra 

saker som är viktigare för dem.   

Vi bedömer att deras uppfattning av sin egen förmåga att lyckas med läsningen i 

olika situationer, deras self-efficacy, är relativt låg. Dessa fem elever väljer inte 

utmanande uppgifter i sin läsning, utan de undviker dem snarare och de ger snabbt 

upp om texten är för svår. Detta menar Brophy (1998) kännetecknar en låg self-

efficacy. Brophy säger också att ett sätt att stärka denna uppfattning hos eleverna är 

att man låter dessa elever arbeta med uppsatta, utmanande mål där feedback ständigt 

återkommer för att eleven ska kunna nå det uppsatta målet. Taube (2007) menar 

också att feedback ska användas när eleven använder sig av korrekt strategi vid 

läsning för att stötta dem i utvecklingen av tron på sin egen förmåga. Det är av 

största vikt att dessa elever får stöd så att deras uppfattning av sin egen förmåga kan 

utvecklas och förändras till en känsla av att man kan och vågar tro på sig själv. Det är 

också av stor betydelse för eleverna att skolans pedagoger försöker förändra den 

negativa lässjälvbilden hos eleverna så att den inte får fäste i övriga skolprestationer, 

vilket Taube (2007) menar kan hända om eleven har en negativ självbild i läsning. 

Utifrån resultaten kan man generellt säga att flera av de intervjuade eleverna i läs- 

och skrivsvårigheter har under sina skolår utvecklat en negativ lässjälvbild vilket kan 

ske hos elever som tidigt får uppleva svårigheter i sin läsutveckling (SOU 1997:108). 

Undantaget är Kalle i år 6 som trots sina svårigheter inte utvecklat en negativ 

självbild i läsning. Olle och Pelle som går i år 3 har en positiv lässjälvbild och frågan 

man kan ställa sig är om vi i skolan har svårt att fortsätta stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter när de blir äldre. Får de aktiva lässtunder regelbundet eller lämnas 

ansvaret för läsningen över till dem själva? Det personliga intresset förändras över 

tid och frågan är om skolan har svårare att utgå från deras intresse när de blir äldre? 

Håller vi oss ajour med de forum, kanaler och material som eleverna läser när de blir 

äldre? Givetvis är det många faktorer som påverkar detta men frågorna borde vara 

relevanta att ställa. Om det nu är så att vi har svårt att stötta dessa elever högre upp i 

åldrarna vad kan vi då göra för att se till att de goda läscirklarna fortsätter och inte 

förändras till onda negativa. Taube (1997) säger att det finns ett starkt samband 

mellan elevers prestation och deras självbild när det gäller läsförmågan. Detta gör att 

vi som pedagoger måste försöka skapa aktiva lässituationer där eleverna får lyckas. 

Dessa behöver vara regelbundna, meningsfulla och ske både individuellt och i grupp. 

Vi måste också se till att eleverna får möta positiva förväntningar av oss vuxna i 

dessa sammanhang.  
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5.3 Speciallärarens roll 

Vi kommer som speciallärare att möta elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi kommer 

att arbeta med läsningens delar: avkodning, läsförståelse och motivation. Dessa delar 

är tätt sammanlänkande och kan inte isoleras från varandra. Vi har under vår 

utbildning till speciallärare och under det avslutande examensarbetet fått ökad 

förståelse för motivationens betydelse för elevers läsutveckling och de faktorer som 

påverkar elevers läsmotivation. 

När det gäller att kartlägga elevers avkodningsförmåga och läsförståelse finns det 

olika tester som är till hjälp vid kartläggningen. När det gäller motivation finns det 

av förklarliga skäl inget sådant. Vi har i vår resultat- och diskussionsdel ständigt 

återkommit till Cummins fyrfältsschema för att beskriva, förklara var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt och kontextbundet/kontextobundet utifrån det de läser. 

Här har vi även knutit an till de inre och yttre faktorer som påverkar läsmotivationen.  

Vi tycker att detta schema kan vara ett sätt att med enkla medel få en bild av var 

eleven befinner sig och utifrån detta kartlägga vad som motiverar eleven till att läsa. 

Detta schema behöver också kompletteras med några enkla frågor för att vi bättre ska 

få en tydligare bild av varje elevens läsmotivation. 

 

Förslag på några frågor: 

Vad är roligt att läsa? 

Vad gör att du vill läsa? 

Var läser du helst? 

Hur ofta läser du? 

 

När kartläggning är gjord med hjälp av schemat och frågor blir det vår utmaning att 

som speciallärare bygga vidare utifrån detta så att vi kan sammanlänka elevernas 

läsmotivation till arbetet med avkodning och läsförståelse. Vi tror att det vid sidan av 

den tekniska läsfärdigheten också är av stor vikt att eleverna känner glädje och får en 

upplevelse i sin läsning för att motivera dem till fortsatt läsning, vilket 

överensstämmer med Björk & Liberg (1996).  

Vi har även en viktig roll när det gäller att utveckla arbetet med läsning på hela 

skolan. Vi måste ta upp och diskutera i lärarkollegiet vad som är viktiga inre och 

yttre motivationsfaktorer vid läsning ex. hur vi utmanar eleverna, högläsningens 

betydelse, aktiv tystläsning och den sociala motivationens betydelse för läsandet där 

man i samtal delger varandra tankar och funderingar kring det man läst. Vi måste 

också våga lyfta upp och diskutera hur vi i skolan tar tillvara, tillåter och använder 

oss av elevernas förförståelse/erfarenhet i skolans läsundervisning och hur vi kan 

använda och bygga vidare utifrån deras intresse i olika lässammanhang i skolan.  
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5.4 Sammanfattning 

Vi har i detta examensarbete sett att de faktorer som motiverar elever i läs- och 

skrivsvårigheter består av inre och yttre motivationsfaktorer. Faktorerna samspelar 

med varandra, men tyngdpunkten på de olika faktorerna kan variera hos varje enskild 

elev. Vi har i vårt resultat sett att de inre faktorer som främst påverkar elevernas 

läsmotivation är: deras personliga intresse, det de ser som meningsfullt att läsa och 

deras förförståelse/erfarenhet av det de läser. Detta gäller när de får välja utifrån sig 

själva. Det som är utmanande att läsa ser vi som ytterligare en stimulerande och 

viktig faktor för att de ska bevara eller utveckla sin motivation till att läsa. Detta är 

svårt för dem att uttrycka men vi ser hos de elever som är positiva till att läsa att det 

måste finnas utmaning, annars är det inte motiverande att läsa.  

Den yttre faktor som påverkar elevernas läsmotivation, enligt eleverna själva, är 

positiva läsförebilder i kompisar som kan tipsa om texter att läsa och som kan 

stimulera till fortsatt läsning. Här behöver skolan ta tillvara dessa elevers tankar för 

att bygga på det de anser som viktigt. Vi ser också att familjen som läsförebilder 

väger tungt i elevernas utvecklande av sitt eget läsintresse. De intervjuade eleverna 

som inte har detta hemifrån måste få förebilder i skolan, i vuxna och i kamrater. Vi 

måste visa vårt eget intresse inför läsning och samtala om dess nytta och nöje. Vi ser 

också att elevernas lästid påverkar deras motivation, och lästid måste ges utrymme 

för i skolan då alla inte får detta på fritiden. Det finns behov av att det under 

skoldagen skapas meningsfulla lässituationer individuellt och i grupp för att ge 

eleverna så mycket lästid som möjligt. Det måste i detta sammanhang också finnas 

möjlighet att tillsammans med andra lyfta sina tankar och diskutera hur andra upplevt 

det de läst för att väcka lust och mening med det lästa. 

Elevernas lässjälvbild påverkar i allra högsta grad deras läslust. De som har en 

positiv självbild tycker om att läsa trots sina svårigheter och vågar utmana sig i nya 

texter, kunskapsmässigt och när det gäller att vidga sin kontext till mer 

kontextobunden. I motsats till dessa är de med en negativ lässjälvbild. De läser sällan 

böcker och vågar inte utmana sig kunskapsmässigt till svårare texter och till en 

kontext som de inte har erfarenhet av.  Här har vi som speciallärare en viktig roll att 

vända deras onda läscirkel genom att ta reda på vad som motiverar just den enskilde 

eleven och utifrån det bygga vidare. Vi måste fokusera på vad eleven tycker är 

meningsfullt och intressant att läsa samt vilken förförståelse/erfarenhet de har av det 

de ska läsa. 

Vi måste få med eleverna redan från första skoldagen och låta dem bli ”medlemmar i 

läsarnas förening” och det gör vi enklast genom att låta dem lyckas vid första 

tillfället de provar på läsandets svåra konst (Chambers, 1995). 
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Vi väljer att sammanfatta detta arbete utifrån Chambers (1995) läscirkel där vi har 

fört in de begrepp som varit centrala i vårt arbete. Läsning kan ses som en cirkel där 

olika motivationsfaktorer påverkar elevens läslust. Att välja det man ska läsa 

påverkas av olika inre faktorer: utmaning, meningsfullt, förförståelse/erfarenhet, 

intresse och individens självbild i lässituationer. Att läsa innefattar yttre faktorer: 

lästid, högläsning, läsförebilder, kompensatoriska hjälpmedel.  Reaktion/respons 

omfattar feedback och positiva förväntningar från personer i deras närhet ex. 

kamrater, föräldrar och lärare. Detta är de motivationsfaktorer som tillsammans 

påverkar individens läslust och vi i skolan bör arbeta för att denna läscirkel blir en 

god läscirkel som kan få våra elever i läs- och skrivsvårigheter att bevara, öka och 

utveckla sin läslust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                                    Fig. 5.2 Fritt efter Chambers, 1995 s.11 
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5.4 Metoddiskussion 

Under detta arbete har vi fått insikt om att vi i vårt syfte när vi valde att fokusera på 

skönlitterära texter valde en inriktning som är knuten till skolans tradition. Vi tyckte 

att vi vidgade vår syn genom att inte enbart syfta på böcker, utan även tidningar, men 

glömde i vår iver bort en stor källa till information, nämligen Internet och dess 

betydelse för ungdomar idag. Detta kan ha bidragit till att vi snävade in eleverna i 

våra frågor till det som vi såg som vår referensram och inte deras. Vi tog i detta fall 

inte hänsyn till deras förförståelse och erfarenhetsvärld. 

Vi använde en semistrukturerad intervjuguide och vi intervjuade eleverna vid olika 

tillfällen. Vi gjorde intervjuerna var och en på respektive skola. Det blev olika 

följdfrågor till eleverna eftersom vi är olika och samtalar med barnen på olika sätt 

och därför kan detta ha haft effekt på resultatet. Även eleverna är olika, vilket kan ha 

påverkat resultatet. 

 

5.5 Fortsatt forskning  

Beroende på denna studies begränsning vore det intressant att göra en större studie 

för att se om samma resultat skulle komma fram i vad som motiverar elever i läs- och 

skrivsvårigheter till att läsa. Vi skulle här välja att inte avgränsa oss i skönlitterära 

texter utan ett vidare begrepp där exempelvis Internet, spelbeskrivningar och 

faktaböcker skulle kunna ingå.  

Det skulle även vara intressant att studera elevers uppfattning om hur deras 

läserfarenheter tas tillvara av skolan och dess pedagoger. Tillvaratar man dessa eller 

nonchalerar man dem? 

En annan infallsvinkel skulle vara att undersöka läslust utifrån ett genusperspektiv. 
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BILAGA 1 

Intervjufrågor                                                    

Vad är roligt att läsa? 

Vad gör att du vill läsa? 

Vad läser du helst? 

Kan man läsa på olika sätt? ( ljudböcker, med hjälp av datorn) 

           Har du läst böcker på detta sätt? 

Hur väljer du det du ska läsa? (tips från lärare, kompisar, föräldrar, omslagsbild på 

boken etc.) 

Hur ofta läser du? 

Vad är en bra bok för dig? Varför? 

Vad tycker du om högläsning? 

Läser ni högt i skolan? (lärare, elever) 

Vad kan man lära sig av att läsa böcker?  

Vad skulle få dig att läsa mer böcker? 

Är det viktigt att läsa? 

 

Läser dina kompisar böcker? 

Läser din familj böcker? 

 

Ålder? 

Kön? 

 



 

 

 
 

BILAGA 2 

Till elever och vårdnadshavare i år 3 till 6. 

 

Hej!  
 

Vi heter Anneli Lindberg och Katarina Mellgren. Vi är lärare och just nu läser vi sista 

terminen till speciallärare med inriktning på läsning och skrivning vid Linnéuniversitet i 

Växjö. I denna utbildning ingår att skriva ett examensarbete. Vi har valt att skriva om 

hur läsintresset ser ut hos några elever i år tre och sex.  

Studien bygger på att vi intervjuar eleverna en och en och att vi spelar in intervjun. 

Inspelningen kommer att förstöras när vi är klara med vårt arbete. 

Elevens deltagande är frivilligt. Alla resultat från undersökningen kommer att behandlas 

konfidentiellt och redovisas så att inte enskilda individer är identifierbara.  

Vi hoppas att du som vårdnadshavare vill ge ditt medgivande till att ditt barn får delta i 

denna undersökning genom att skriva din namnunderskrift här nedan.  

 

 

 

___________________________________________________________________  

 

 

 

Elevens namn och skola  

 

______________________ den ________ /___________ 2011  

 

 

____________________________________________________________________  

Målsmans underskrift  

 

Brevet lämnas tillbaka till klassföreståndaren senast 14 april 2011.  

Om ni har frågor kring undersökningen är ni välkomna att kontakta oss på följande 

telefonnummer:  

Anneli:    

Katarina:   

Handledare: Elisabeth Zetterholm universitetslektor, Linnéuniversitet 


