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Abstract  

One of the most important purpose of the education system is to give students a lifelong 

desire to learn. At the moment one of five students do not enjoy reading. This is a problem 

because reading is one of the major sources of knowledge presented in school. The aim of this 

survey is to investigate teacher`s point of view in terms of reading and motivation. The 

questions that this survey is grounded on are following:  

- What strategies do teachers have for increasing student's motivation for learning?  

- How is the literature chosen?  

To answer these question formulations qualitative interviews have been used. Four teachers 

teaching in grades 4-6 has been interviewed. The result shows that teachers do take their role 

as a motivator for students to read, as important. All the contributed teachers have an 

intentional plan for how to work with reading comprehension, reading groups and teachers 

reading aloud to the class. How they motivate their students to read differs between the 

educationalists but have the similarity of having a plan for doing so. One interesting thing 

about the result is how the teachers describes the features of the book as an important element 

according to student's motivation but that the task of picking a book lies with the students 

alone. The survey's discussion is based on these two counterparts. 

Keywords: Reading, motivation, teacher’s experience, fiction, choice of book  

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning   

En av skolans viktigaste uppgifter är att skapa en vilja hos eleverna att lära för resten av livet. 

Som det ser ut idag är det en av fem elever som inte gillar att läsa. Detta utgör ett problem då 

läsning är grunden till mycket av den kunskap vi möter. Syftet med denna studie är att se hur 

lärare resonerar kring läsning och motivation. Frågeställningarna som arbetet bygger på är 

följade;  

- Hur arbetar lärare för att öka elevernas lust till att läsa?  

- Hur sker valet av skönlitterära texter?  

För att besvara dessa frågeställningar användes kvalitativa intervjuer. Intervjuer har gjorts 

med totalt fyra lärare på mellanstadiet. Resultatet visade att lärarna ser sin roll i att motivera 

eleverna till läsning som stor. Alla informanter har en medveten plan för hur de jobbar med 

skönlitteraturen och ger exempel på hur de jobbar med läsförståelse, läsgrupper och 

högläsning. Hur de motiverar eleverna till läsning skiljer sig mellan pedagogerna men alla har 

metoder för detta. Det intressanta med resultatet är hur pedagogerna beskriver boken som en 

av de viktigaste faktorerna i detta arbete och att det ligger på eleverna att hitta rätt bok. Dessa 

två delar som motsäger sig varandra ligger som grund för studiens diskussion.   

Nyckelord: Läsning, motivation, lärares erfarenheter, skönlitteratur, val av bok  
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1. Inledning  

En av skolans viktigaste uppgifter är att lära barn att läsa. Läsning som begrepp är större än 

att kunna avkoda ord och ta sig igenom en text. Att läsa handlar också om det möte som 

uppstår mellan läsaren och texten, ett möte som ser olika ut beroende på vilken typ av text vi 

läser. Läsning kan antingen ge oss information om ett visst ämne eller leda oss in i en 

föreställningsvärld där både tid och rum försvinner ifrån vårt medvetande (Stensson, 2009). 

 Enligt PIRLS, en international studie med fokus på läsning, kan man se att svenska elever 

ligger över EU/OECD-genomsnittet när det kommer till läsförståelse. Studien har genomförts 

vid tre tillfällen, 2001, 2006 och 2011. Trots att Sverige fortfarande ligger över genomsnittet 

kan man se att resultaten har försämrats över tid. Studien som också beskriver elevers 

inställning till läsning visar att en av fem elever inte gillar att läsa (Skolverket, 2012, s. 50). I 

läroplanen för grundskolan står det att skolan ska ”främja alla elevers utveckling och lärande 

samt en livslång lust till att lära” (Skolverket, 2011, s. 7). Därför utgör de 20 procent som inte 

gillar att läsa ett dilemma i skolan då alla elevers lust att lära ska främjas. Ett samband som 

går att visa på i och med PIRLS är att de elever som har ett svagt intresse för läsning även har 

en sämre läsförmåga (Skolverket, 2012, s. 50). Detta är något som läsforskaren K Stanovich 

benämner vid Matteuseffekten; ”Ty den som har, han ska få, och det i överflöd, men den som 

inte har, från honom skall tas också det han har.” (Stensson, 2009, s. 16). I en rapport från 

EU (2012) poängteras vikten av att arbeta med elevernas motivation till läsning. Det räcker 

inte som lärare att utveckla elevernas förmåga att läsa utan det är också av stor vikt att 

eleverna får hjälp att hitta lusten till att läsa då dessa går hand i hand med varandra. (2012, s. 

74). Förutom sambandet mellan barns intresse för läsning och deras förmåga att läsa, kan man 

se att ett barns förmåga att läsa också hänger ihop med hur mycket ett barn läser (Stensson, 

2009, s. 15).   
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2. Syfte och frågeställningar  

2.1 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att utifrån lärares perspektiv belysa läsning med fokus på 

motivation. Vilka faktorer kan man i teorin urskilja påverkar elevernas motivation för läsning 

och hur ställer sig de emot hur pedagogerna resonerar.  

2.2 Frågeställningar  
 

- Hur arbetar lärare för att öka elevernas lust till att läsa? 

- Hur sker valet av skönlitterära texter?  

3. Teoretisk bakgrund  

Den här uppsatsen tar sitt avstamp i ett sociokulturellt perspektiv. Grundaren för det 

sociokulturella perspektivet och dess sätt att se människan och lärande sägs komma ifrån 

pedagogen och filosofen Lev Semenovich Vygotkij. I ett sociokulturellt perspektiv ligger 

intresset i att försöka förklara hur vi människor utvecklar förmågor som av sin karaktär är 

kulturella. Vygotskij menade att människan inte upplever världen direkt, via sina sinnen, utan 

istället tänker i omvägar med antingen språket eller med materiella redskap. Språket ses inom 

denna teori som det viktigaste verktyget och det utgör grunden i nästan allt vi gör. Språket i 

sig är ett vitt begrepp som innefattar både det talade och det skrivna språket och som 

samverkar med människans andra sätt att kommunicera, så som med bilder och olika former 

av teckensystem. Det är via språket som vi tillsammans med andra människor kan förstå 

världen och uttrycka oss. Vilket samband som finns mellan språket och tanken är en fråga 

som har skilt filosofer åt genom hela historien. Alla är eniga om att ett samband finns men hur 

sambandet ska förklaras skiljer dem åt. Vygotskijs filosofi var att språk och tanke ligger nära 

varandra samtidigt som de skiljer sig åt. Han menade att det är i mötet med andra människor, 

via språket, som vi människor utvecklar vårt tänkande. Vidare ansåg Vygotskij att allt som en 

människa lär sig sker först i samspel med andra för att sedan vara en process som sker inom 

oss. En viktig tanke inom det sociokulturella perspektivet är att människan ständigt utvecklas. 

Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som Vygotskij använde i sin förklaring av 

människans utveckling. Begreppet innebär att ”[…] när människor väl behärskar ett begrepp 

eller en färdighet, så är de mycket nära att också behärska något nytt. Vi har så att säga nya 

erövringar av kunskaper eller färdigheter inom räckhåll” (Liberg, Lundgren, & Säljö, 2010, s. 
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191). För att en person som är i den närmaste utvecklingszonen ska kunna ta till sig den 

kunskap som ligger runt hörnet behövs ett stöd från någon som redan besitter kunskapen i 

fråga. Stödet ifrån exempelvis läraren är stort i början för att sedan minska i takt med att 

personens förståelse utvecklas. Detta stöd som i skolans värld oftast kommer ifrån läraren 

benämns ofta med det engelska uttrycket Scaffolding (Liberg, Lundgren, & Säljö, 2010, s. 

192).  

I skolans värld är innebörden av begreppet den närmaste utvecklingszonen extremt viktig. 

Westlund (2009, s. 21) beskriver att läraren behöver känna sina elever väl och vara medveten 

om vilken nivå varje elev ligger på för att kunna utmana eleverna och främja deras utveckling. 

Detta ställer krav på lärarens kompetens och visar samtidigt vilken betydelse läraren har för 

elevernas utvecklig.  

3.1 Motivation  

Motivation är ett ord som används i dagligt tal för att beskriva det driv som får oss människor 

att handla på ett visst sätt. Både det drivet som får oss människor att vilja utföra en viss 

handling men även det drivet som gör att vi avslutar det vi har påbörjat och finner mening 

med det. Här nedan beskrivs några olika teorier kring motivation.  

Människans psyke kan delas upp i tre dimensioner som alla länkar samman. Den ena delen 

handlar om människans förnuft, den andra om våra känslor och den tredje om motivation. 

Tillsammans kallas detta för psykets trilogi. ”Förnuftet reglerar känslorna och känslorna ger 

färg åt de kognitiva uppfattningarna. Motivationen framspringer ur samspelet mellan förnuft 

och känslor.” (Imsen, 2006, s. 460).  När man talar om motivation brukar man skilja på inre- 

och yttre motivation. Den inre motivation kan ses som det driv som får oss att vilja utföra en 

handling. Drivet är då oberoende av om handlingen kommer belönas eller ge yttre 

uppskattning. I den yttre motivation är det istället yttre faktorer som skapar drivet till att 

utföra en viss handling. Vilka faktorer som skapar detta är individuellt. Betyg är ett exempel 

på en yttre faktor som kan ge det driv som krävs för att prestera bra i en kurs (Askland & Ole 

Sataoen, 2003, ss. 178-180).    

Den mest utbredda tanken kring motivation är att den styrs utifrån människans behov. Den 

behovsteori som har fått störst genomslag är Maslows behovshieraki. Maslows ser fem olika 

behov som grundläggande och vad en individ eftersträvar beror på vilka behov som redan är 

tillgodosedda. Maslow ordnar behoven i en hierarki då några behov är mer fundamentala än 
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andra. Det första steget i denna hierarki är det fysiologiska behoven följt av människan behov 

av trygghet och säkerhet. Steg tre är enligt Maslows behovstrappa behovet av kärlek och 

social tillhörighet och steg fyra handlar om erkännande och positiv självuppfattning. Det 

femte och sista steget handlar om människans självförverkligande. Detta innebär att ett barn 

som är hungrigt inte kommer kunna koncentrera sig på det läraren säger förrän behovet av 

mat är tillgodosett. De gånger som de mer fundamentala behoven kan komma i andra hand är 

om behoven högre upp i hierarkin blir tillräckligt starka. (Imsen, 2006, ss. 468-476).  

En annan teori inom motivation är prestationsmotivation. Prestationsmotivation innebär att en 

elev inte endast har motivation till att utföra en viss handling utan även har ett behov av att 

kvalitén på det som görs är bra. Önskan om att lyckas är inte primärt knuten till belöning utan 

det är den inre drivkraften som står i fokus. När en individ står inför en prestation uppstår två 

olika impulser. Den ena är lusten till att lyckas som är grunden i prestationsmotivation. Den 

andra impulsen handlar om rädslan för att misslyckas med uppgiften som man står inför. 

Dessa två impulser samspelar med varandra som konkurrenter och beroende på vilken som är 

starkast kommer uppgiften antingen att bli genomförd eller inte (Imsen, 2006, s. 479).  

4. Litteraturgenomgång  

I följande avsnitt kommer en överblick att ges över relevant forskning och litteratur kring 

läsning och motivation. Avsnittet innehåller även en historisk tillbakablick samt en överblick 

på hur läsning skrivs fram i skolans styrdokument.  

4.1 En historisk tillbakablick  

För att få en bättre förståelse för läsning idag kan det vara belysande att se tillbaka på hur 

läsning och läsundervisningen har sett ut i Sverige tidigare under historien. En mycket 

betydelsefull förändring i utvecklingen av läsning är reformationen. Det var när Gustav Vasa 

var kung som Sverige övergav den katolska kyrkan och blev en del av den protestantiska 

kyrkan. Luther som var grundaren av den protestantiska kyrkan ansåg att folket behövde 

kunna läsa Bibeln själva för att få direkt kontakt med Guds ord. Av denna anledning 

översattes Bibeln till svenska år 1541. Kyrkan som länge var en del av staten såg till att 

befolkningen skulle lära sig att läsa i och med en kyrklag. För att underlätta läsningen av 

Bibeln för befolkningen skrev Luther Lilla Katekesen. För att kontrollera att befolkningen 

faktiskt lärde sig att läsa och att de hade tagit del av innehållet infördes husförhör (Liberg, 

Lundgren, & Säljö, 2010, ss. 40-43). När folkskolan sedan infördes 1842 kunde större delen 
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av befolkningen redan läsa. Målet med införandet av en skola i varje socken var att göra 

folket till goda kristna och läsningen sågs som ett verktyg för att förmedla den kristna läran. 

De texter eleverna mötte i folkskolan var till en början Bibeln, Katekesen och Psalmboken. 

När barnen lärde sig att läsa användes till en början bokstaveringsmetoden, att läsa varje 

bokstav för sig för att sedan bilda ett ord. Denna metod ersattes sedan med att ljuda fram 

orden. Det var under 1860- talet som man kände att det fanns ett glapp mellan övningarna 

som fanns för att få eleverna att behärska läsningen som färdighet och den litteratur som fanns 

att tillgå när eleverna hade lärt sig detta. Då fick en grupp personer, bland annat Artur 

Hazelius, uppdraget att utveckla en läsbok. Detta resulterade senare i att Läseboken för 

folkskolan gavs ut år 1868 och användes sedan i den svenska skolan i mer än 70 år. När man 

senare insåg vikten av att ta fram böcker som eleverna ville läsa tillfrågades Selma Lagerlöf 

som själv var lärarinna på den tiden. Hon skrev då Nils Holgerssons underbara resa genom 

Sverige som en del i serien Läseböcker för Sveriges barndomsskolor som gavs ut i två delar 

åren 1906 och 1907 (Frediksson & Taube, 2012, ss. 50-52).   

Som beskrivet ovan var läsning i Sverige för inte allt långt tillbaka i tiden ett verktyg för att få 

medborgarna att bli goda kristna. Läsningens syfte har ändrats över tid och det är viktigt att ha 

med sig att lust för läsning är ett relativt nytt begrepp när kopplingar till läroplanen nedan 

lyfts.  

4.2 Koppling till styrdokumenten  

Varje ämne har sin egen kursplan och i kursplanen finns förmågor framskrivna som eleverna 

ska sträva emot under hela grundskolan. I ämnet svenska finns en förmåga som är kopplat till 

läsning: ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 

2011, s. 222). På mellanstadiet under kategorin läsa och skriva kan man se att elever ska ges 

strategier för att förstå olika texter. Eleverna ska med hjälp av olika strategier kunna förstå 

budskapet i en text och då både det budskap som tydligt står framskrivet i en text men även 

det budskapet som finns under ytan. För att en elev i årskurs 6 ska få betyget E krävs följande:  

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska 

sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling 

till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse Dessutom kan eleven, utifrån 

egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen 

(Skolverket, 2011, s. 228).  
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I texten ovan kan man se att läsning är en viktig förmåga i skolan idag. Det räcker inte med att 

kunna läsa och återberätta vad man har läst utan eleverna behöver också kunna förstå det dem 

har läst och tolka det lästa. Detta visar på ett tydligt sätt vilken ställning läsning har i dagens 

samhälle och hur viktig den är. Då det ställs höga krav på läsningen idag är det viktigt att 

eleverna känner lust till läsning, något som också ligger till grund för denna studie.   

                                                                                           

4.3 Olika texter, olika strategier 

I skolan delar man upp texter i två kategorier, skönlitteratur och faktatexter. Det är viktigt att 

barn redan ifrån skolstart får möta båda texttyperna och att arbete med dessa sker parallellt. 

För många barn saknas motivation till att läsa för nöjes skull och för dessa elever kan läsning 

av faktatexter vara en ingång till läskulturen. Det är dock viktigt att eleverna får möta båda 

texttyperna i skola redan från tidigt ålder (Westlund, 2009 , s. 231).  

4.3.1 Läsning av skönlitteratur  

Rosenblatt (2002, ss. 41-42) använder två begrepp för att poängtera de olika sätten att läsa. 

Begreppet efferent läsning använder Rosenblatt för att beskriva läsning av facklitteratur. 

Denna typ av läsning går ut på att förstå innehållet i en text snarare än att tolka det. Läsningen 

är även inriktad på att hitta den information som texten för med sig. Estetisk läsning utmärker 

sig istället genom att olika föreställningsvärldar, känslor och tankar som blandas. För att läsa 

på detta sätt menar Rosenblatt att man någon gång måste ha blivit berörd av det man har läst 

och känt glädje eller sorg. Trots att den estetiska läsningen är viktig för upplevelsen av 

skönlitteratur menar Rosenblatt att skolan idag lär eleverna efferent läsning även i läsning av 

skönlitteratur.  

I läsning av skönlitteratur brukar man beskriva att man går in i olika föreställningsvärldar. 

Hur dessa föreställningsvärldar ser ut beror på läsaren och hens erfarenhet av litteratur och 

ens egna livserfarenheter. Den amerikanska professorn Judith Langer (Westlund 2009, ss. 43-

45) urskiljer fyra olika föreställningsvärldar som läsaren kan växla mellan under läsningen. 

Den första fasen är när läsaren är utanför föreställningsvärlden och går in i den. När ett barn 

läser orden ”Det var en gång…” signalerar detta för läsaren att det är en saga som hen läser 

och det kan då vara vägen in i föreställningsvärlden. Den andra fasen är när läsaren rör sig 

genom en föreställningsvärld. Läsaren använder i den här fasen informationen texten ger 

tillsammans med den förförståelse som läsaren har för texten för att skapa förståelse. För 



 

7 
 

läsaren börjar texten nu få ett större djup i och med den förståelse som läsaren skapat genom 

att ställa frågor till texten och läsa mellan raderna. I den tredje fasen ställer sig läsaren utanför 

den föreställningsvärld man har varit inne i för att reflektera över det som läsaren redan vet. 

Läsaren tänker i den här fasen över hur läsningen påverkar en och kan göra att man värderar 

om sina tidigare kunskaper och värderingar. I den fjärde fasen kan läsaren se på texten på ett 

objektivt sätt. Här kan läsaren sätta in texten i ett sammanhang och jämföra den med andra 

texter och se det litterära dragen i texten. Läsaren kan i den här fasen bli medveten om att 

hens uppfattning kan skilja sig ifrån författarens. De olika faserna kan uppkomma hos vilken 

läsare som helst trots att Langer menar att den tredje fasen inte är lika vanlig förekommande. 

Den faktor som påverkar de olika faserna är textens svårighetsgrad. Om läraren är medveten 

om vilken fas eleverna befinner sig i är det lättare att stötta eleverna i deras läsupplevelser. 

För faserna tre och fyra är läraren extra viktig och boksamtal i dessa faser kan vara en bra 

hjälp.  

4.4 Yttre förutsättningar för läsning 

För att ett barn ska vilja läsa är det många faktorer som spelar in. I nästa avsnitt kommer 

vikten av elevernas motivation som faktor att beskrivas men det finns många andra faktorer 

som påverkar elevernas läsning, som de själva inte alltid kan styra över. I detta avsnitt 

kommer de yttre faktorerna som påverkar läsningen att beskrivas. Richard Allington ( 

Stensson, 2009, s. 15) menar att eleverna först och främst behöver få tid till att läsa. Läsning 

av skönlitteratur kräver mycket tid men även koncentration. Även vart man läser påverkar ens 

läsning. Adian Chambers (2011, ss. 27-28) beskriver att det är lättare att komma in i läsningen 

och hitta koncentrationen om det finns plaster avsedda för läsning. Det är därför bra om det i 

skolan finns specifika läshörnor eller läsplatser. Ju mer inbjudande och bekväma dessa platser 

är desto bättre. Genom att reservera vissa platser åt läsning visar man också vilket värde 

läsningen har. En läsplats bör ha med sig den respekten att eleverna vet om att det inte är okej 

att prata eller göra annat som stör sina klasskompisar vid den här platsen. En annan 

förutsättning för läsning är att det finns böcker. Richard Allington (Stensson, 2009, s 18.) 

menar att eleverna måste ha tillgång till mycket böcker ifrån alla genrer. Förutom bredden i 

genrer menar Allington att det måste finns böcker i olika svårighetsgrader, allt ifrån 

bilderböcker till tjocka kapitelböcker. Westlund (2009, ss. 21, 168) pekar också på vikten av 

böcker och då lärarens roll. Elevernas behov av böcker ser olika ut genom åren och det är 

viktigt att läraren är medveten om detta. Det är också lärarens ansvar att ge eleverna en så 

bred läsrepertoar som möjligt då alla elever inte själva skapar denna bredd i sin läsning. 
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Förutom läraren har även skolbiblioteken en avgörande roll för elevernas läsning eftersom det 

är där som eleverna i regel lånar sina böcker. Sedan 2010 ska varje skola enligt lag ha ett 

bibliotek (SFS, 2010: 800) . Allington ( Stensson, 2009, s.18) poängterar vikten av att det 

finns en bibliotekarie även i skolbiblioteken. Eleverna behöver hjälp att hitta en bok som 

matchar just deras behov. Chambers (2011, s.37) anser att eleverna måste ha rätten att själva 

välja vilka böcker det ska läsa. När människan har friheten att själv bestämma över sin 

situation blir dennes inställning mer positiv och det blir lättare att finna lust till det vi gör. 

Förutom bibliotekariens hjälp att vägleda eleverna kan även klasskompisarna ha en stor 

betydelse. Om eleverna får tid att gå runt och bläddra bland böcker tillsammans finns goda 

förutsättningar för att eleverna kommer diskutera böcker med varandra och utbyta 

erfarenheter. Detta kan vara ett bra första steg mot ett positiv grupptryck.  

För att läsning ska värderas högt av elever är en av de viktigaste förutsättningarna att läraren 

också gör det. Svensson (2009, s. 17) skriver att det flesta lärare är medvetna om läsningens 

värde med att det är få som faktiskt visar detta i handling. Läsning av skönlitteratur ses bland 

många lärare inte som en del av skolarbete utan något eleverna får ägna sig åt när det finns en 

lucka i schemat. Därför är det viktigt att läraren har en tydlig bild över varför läsning är 

viktigt och vad den ska syfta till. Har en lärare samma teoretiska bakgrund som detta arbete 

vilar på, ett sociokulturellt perspektiv, vet man som lärare att språket är en förutsättning för 

tanke och fantasi. Då handlar det inte om att man inte har tid, då är det en fråga om 

prioritering.  

4.5 Motivation och läsning  

Att motivationen påverkar ett barns läsutveckling är idag ett faktum. Det är dock ganska 

nyligen som forskare inom läsning började intresseras sig i större grad för hur motivationen 

påverkar läsningen (Westlund, 2009 , s. 9). Inom läsning visar sig den inre motivationen 

genom att läsaren själv väljer att läsa, att hen försvinner in i bokens värld och aktivt jobbar för 

att förstå sig på den text hen läser. En läsare som istället drivs av yttre motivation vill inte 

frivilligt läsa trots att läsningen kan leda till nya kunskaper. Drivet till läsning får dessa 

genom belöningar ifrån omvärlden. Fokus för lärarna menar Westlund (2009, ss. 28-29) bör 

ligga i att få eleverna att finna deras inre motivation. I läroplanen betonas vikten av, som 

redan nämnts i inledningen, att eleverna ska få en livslång lust till att lära. För att detta ska 

uppnås krävs att motivationen kommer ifrån eleverna själva.  



 

9 
 

4.6  Arbetsätt med skönlitteratur   

I denna del kommer tre vanlig arbetsätt kring skönlitteratur att presentras. Tyst läsning, 

högläsning och boksamtal.   

4.6.1Tyst läsning  

Inger Fridolfsson (2008, ss.182-183) nämner vikten av att eleverna får många och 

regelbundna tillfällen till självständig läsning i skolan. Detta är speciellt vikigt för de elever 

som inte fått med sig läsningen hemifrån. Den fria läsningen fyller många syften. Den syftar 

till att få eleverna nyfikna på läsning, träna deras avkodning, få upp läsflytet men också att 

utveckla deras språkliga förmåga. Stensson (2009, ss. 16-17) skriver hur elever som har svårt 

för läsning gör allt annat än att läsa vid den fria läsningen och dessa elever kallar Mats 

Myrberg för läsundvikare. En elev som gör allt för att slippa läsa. Dessa elever menar 

Stensson behöver en till en undervisning med en pedagog som tar reda på vart eleven befinner 

sig i sin läsutveckling och låter eleven utmanas utifrån hens förutsättning men framför allt att 

ge eleven självförtroende.  

 Fridolfsson (2008, ss. 182-185)  beskriver även hur viktigt det är att eleverna hittar rätt bok. 

En bok måste utmana och många elever som har en bra läsförmåga menar Fridolfsson läser 

böcker på en för låg nivå. De elever som istället har en låg läsförmåga riskerar att låna för 

svåra böcker för att försöka dölja sin bristande läsförmåga inför sina vänner. För att eleverna 

ska hitta rätt bok föreslår Fridolfsson att lärarna ska på förhand välja ut några böcker och 

berätta för eleverna om. Detta skapar möjligheter för eleverna att få en bättre förståelse för 

bokens innehåll. Elever som själva ska välja en bok i ett bibliotek blir lätt förvirrade och 

urvalet är för stort för dem. När eleverna har fått upp ett läsflyt är det vanligt att de får större 

valfrihet när det kommer till valet av böcker. Detta menar Fridolfsson ökar risken för att 

handledningen mellan lärare och elev minskar..  

4.6.2 Högläsning 

När man talar om högläsning poängterar Chambers (2011, ss. 64-66 ) att det inte är en 

aktivitet som endast gynnar barn i de tidiga åldrarna. När ett barn lär sig läsa är högläsningen 

viktig på så sätt att den vägleder barnet in i läsningen som aktivitet. Genom att härma lär sig 

barnet steg för steg att erövra läsning som färdighet. Men högläsningen fortsätter vara en 

viktig del av undervisningen under hela skoltiden. Varje gång vi människor får en text uppläst 

för oss breddas vår kunskap kring olika texter. Vi får ännu en erfarenhet kring hur just den 

typen av text är uppbyggd och vad vi kan få ut av den. Detta gör att när vi sedan ska ta oss an 
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en text på egen hand klarar vi detta på ett bättre sätt. En annan av högläsningens positiva 

effekter är att den gör oss avslappnade. När någon läser högt för oss ligger ansvaret inte 

längre hos själva att prestera utan istället slappnar vi av och tar åt oss av det lästa på ett annat 

sätt. Läsning av skönlitteratur kan öppna upp dörrar till helt nya världar och beröra oss på 

olika sätt. Alla läsare har dock inte upplevt detta och det är problematiskt då detta är något 

som sker i läsarens inre. Högläsningen kan ses som en bro för att förmedla detta till någon 

som ännu inte upplevt skönlitteraturens mysterium. 

4.6.3 Boksamtal  

Idag uttrycker vi oss mer än någonsin förr och förmågan att kunna uttrycka oss är något som 

ständigt bedöms. För många är samtalet ett sätt att förstå vad de själva tänker. Att samtala om 

det lästa menar Chambers (2011, ss. 127-128) utvecklar oss som läsare. Samtalet om böcker 

ger även barnet verktyg för att kunna uttrycka sig om annat i livet. Chambers beskriver tre 

olika delar som boksamtalet kan innehålla. Den första delen handlar om att dela med sig av 

sin upplevelse av läsning. Den andra delen handlar om att tillsammans med andra lyfta de 

problem eller funderingar man har fått under tiden man har läst och tillsammans pröva fram 

olika lösningar och teorier för att förstå boken på ett djupare sätt. Den sista delen handlar om 

att se mönster i det man läst. Mönster kan bland annat upptäckas via språket och kan ske på 

olika nivåer. Antingen kan man se kopplingar mellan texten och sig själv och den värld man 

lever i, mellan texten och våra minnen och slutligen kopplingar som länkar samman olika 

texter med varandra. Chambers (2011, ss. 135-142) poängterar att trots att boksamtalet brukar 

innehålla dessa delar är denna typen av samtal lika styrt efter behov och känslor som det 

vardagliga samtalet. Eriksson (2012, s.52) skriver om vikten av att barnet känner att allt är 

värt att berättas vid ett boksamtal. Om ett barns tankar gång på gång blir avledda av olika 

orsaker kommer det leda till att barnet utvecklar en negativ inställning till läsningen eller 

försöker förutse vad läraren vill att barnet ska säga istället för att våga uttrycka sina egna 

tankar.  

Eriksson (2012, ss. 48-50) pekar också på hur boksamtalet kan ge eleverna lust till läsning. 

Förutom lusten till läsning ser hon även hur samtalet kring skönlitteratur kan ge eleverna 

övning i muntliga framställningar och att diskutera livsfrågor, något som ingår i kursplanen i 

svenska för mellanstadiet. Eriksson lyfter i sin bok förutom möjligheterna med boksamtalet de 

dilemman som finns. Ett dilemma som lyfts upp är om alla har läst olika långt i den text som 

ska diskuteras. Om läraren uttrycker att slutet inte får diskuteras för att alla inte läst den delen 
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begränsar detta de eleverna som har läst slutet i deras tankar. Detta blir ett dilemma då läraren 

sitter på kontroll och begränsar samtalet för en del elever.  

4.7 Lärarens roll  

I PISA 2009 kan man läsa ut att elevernas hemförhållanden spelar en avgörande roll när man 

utläser resultatet ifrån undersökningens lästest. För elever som kommer ifrån socioekonomisk 

missgynnad bakgrund kan skolan spela en viktig roll och kan till en viss del kompensera för 

barnets bakgrund (Frediksson & Taube, 2012, ss. 90-91). Här nedan beskrivs vad läraren kan 

göra för att främja elevers läsning och deras läslust.  

 

Den enskilda läraren har en mycket stor påverkan på elevernas prestationer. En framgångsrik 

lärare beskriver Hatti (Frediksson & Taube, 2012, s. 157) är engagerad i sin undervisning, har 

förväntningar på eleverna och är medveten om vilka målen för undervisningen är. Läraren kan 

på flera olika sätt stötta eleverna i deras inre motivation och Westlund (2009, ss. 30-31)) säger 

att ett bra sätt att hjälpa eleverna är att se till att läsning inte blir en tävling för eleverna. I 

vissa klassrum kan man se så kallade bokormar, som är ett sätt att visa på hur många böcker 

man har läst. För att främja elevernas inre motivation bör läraren se till att eleverna endast ser 

sin egen prestation. Istället för att jämföra sin prestation med andra ska eleverna se sin egen 

prestation och då väga känslan av sin prestation i förhållande till den ansträngning som eleven 

la ner vid det specifika tillfället. Förutom att se till att läsning inte blir en tävling beskriver 

Westlund i sin bok betydelsen av lärarens respons till eleverna. Utifrån Vygotskijs teori om 

närmaste utvecklings zon utgör läraren mer än ofta det stödet eleven behöver för att nå ny 

kunskap i skolan. Responsen bör vara framåtsyftande och eleven ska vara medveten om vart 

hen befinner sig i relation till målet. Håkan Jenner (2004, ss. 72-73) vill inte beskriva 

motivation som en egenskap en människa besitter utan istället en fråga om bemötande. Hur en 

individ blir bemött och vilka erfarenheter som personen har med sig sen tidigare är avgörande 

för hur motivation kommer se ut. När Jenner poängterar lärarens betydelse för elevernas 

motivation lägger han fokus på de förväntningar som läraren har på eleverna. Jenner  redogör 

i sin bok om begreppet Pygmalioneeffekten. Effekten innebär att en elev presterar bättre ju 

högre förväntningar läraren har på eleven. Lärarens goda förväntningar kan inte garantera bra 

resultat men utan de goda förväntningarna menar Jenner  att det är svårt att uppnå goda 

resultat. Flera studier har undersökt hur lärarens förväntningar påverkar eleverna och Brophy 

och Good (1970) såg i sina studier att eleverna som hade höga förväntningar på sig ifrån 
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läraren behandlades annorlunda. När dessa elever skulle svara på en fråga fick de längre 

betänketid, mer hjälp och framför allt fick de oftare beröm.  

5. Metod  

I detta avsnitt kommer val av metod att presenteras, hur urvalet har gått till, genomförandet av 

studien samt studiens tillförlitlighet.   

5.1 Val av metod  
Utifrån arbetets syfte och frågeställningar har en kvalitativ ansats valts för denna studie. 

Syftet med studien är att få djupgående information om hur lärare arbetar för att motivera 

elever att vilja läsa samt hur litteraturen som eleverna ska läsa väljs ut. Intervjuer har valts 

som metod för att på bästa sätt få fram svar på de frågeställningar som arbetet bygger på. 

Intervjuerna är semistrukturerade (Bryman, 2014, ss. 414-415).  

 5.2 Urval  

Intervjuer har valts att göra med 4 lärare. De urvalskriterier som informanterna valts utifrån är 

de ska vara behöriga att undervisa i årskurs 4-6. På grund av den tidsarmen arbetet har valdes 

de informanter som deltar i studien ut från samma skola. Alla fyra informanter är kvinnor men 

denna variabel anser inte jag påverkar studiens resultat. Istället lades fokus på att få en 

mångfald i pedagogernas ålder samt yrkeserfarenhet.  

5.3 Genomförande 

I god tid innan studien skulle genomföras började sökandet av informanter. Detta gjordes 

muntligt och alla pedagoger som blev tillfrågande gav positiva besked om medverkan. En 

vecka innan den första intervjun skulle äga rum skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) ut 

till de fyra pedagogerna som skulle delta i studien via mejl. Denna information gavs för att 

uppfylla de etniska kraven som vetenskapsrådet har skrivit fram (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 

7-14). Tid för varje intervju bestämdes i samband med att pedagogerna blev tillfrågade att 

delta i studien och detta skede som redan nämnt muntligt. Vid varje intervju fick sedan 

pedagogerna själva välja vart dem ville sitta, detta för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt. Detta gjorde att plats för intervjun varierade mellan pedagogens egna klassrum, 

grupprum eller deras arbetsrum. Innan intervjuerna började uppredades den information 

pedagogerna hade fått via mejl en vecka innan, information som att intervjun är frivillig samt 

att informanterna är anonyma. Varje pedagog fick även innan intervjun starta ge sitt 
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godkännande till att intervjun spelades in. Intervjuguiden (se bilaga 2) följdes till stor del men 

var inte låst, vissa frågor gavs i en annan ordning än guiden och några frågor las till efterhand. 

Det fanns 40 minuter avsatt för varje intervju men de landade på ca 30 minuter.  

5.4 Databearbetning  

Efter genomförandet av varje intervju avlyssnades inspelningen som gjorts av intervjun för att 

sedan ordagrant transiteras på datorn. Sedan har de relevanta delarna utifrån de 

frågeställningar arbetet bygger på behandlas och bildat resultatet där frågeställningarna bildat 

naturliga underrubriker. De citat som finns i resultatdelen är ordagrant återgivna.  

5.5 Tillförlitlighet   

Validitet och reliabilitet är två begrepp som framför allt är tänkta att användas i kvantitativa 

mätningar och inte i kvalitativa studier. Syftet med en kvalitativ studie skiljer sig från 

kvantitativa på så sätt att det inte ska mäta ett fenomen utan snarare mynna ut i en analys. Till 

skillnad från den kvantitativa studien finns det i den kvalitativa flera sociala variabler som 

påverkar (Bryman, 2014, ss. 351-353). Trots detta väljer Kvale och Briknkmann (2014) att 

använda begreppen vilket även jag nedan kommer göra för att beskriva studiens trovärdighet.  

 Tillförlitlighet i forskningsresultat, även kallat reliabilitet är enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) ett mått på resultatet och i vilken utsträckning resultat skulle bli det samma om studien 

gjordes igen av andra forskare (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Det finns många variabler 

som påverkar reliabiliteten negativt i en kvalitativ studie. Feltolkningar i frågor och svar, 

dagsformen hos både intervjuaren och informanten samt yttre störningar för att nämna några 

(Stukat, 2005, s. 126). Något som jag anser ökar tillförlitligheten i denna studie är att 

intervjuerna spelades in. Skulle endast anteckningar används skulle den mäskliga faktorn 

påverkat i större utsträckning.  

I en kvalitativ undersökning avser validiteten att metoden som är vald, undersöker det som är 

tänkt att undersökas (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). För att öka validiteten lades stort 

fokus på att formulera intervjufrågorna (se bilaga 2). Frågorna är starkt kopplade till 

frågeställningarna för att se till att undersökningen överensstämmer med studies syfte. Även 

om validiteten och reliabiliteten i arbetet skulle vara hög kan resultat av denna studie inte ses 

som generaliserbart. Detta beror både på valet av metod samt antalet informanter.  
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6. Resultat  

I denna del kommer resultatet ifrån intervjuerna att presenteras utifrån tre frågeställningar. 

Hur lärare arbetar skönlitteratur i undervisning, hur de motiverar eleverna till läsning samt hur 

valet av skönlitterära texter sker. De fyra informanter som deltagit i studien jobbar alla på 

mellanstadiet på samma kommunala skola i mellan Sverige. Anna har jobbat som lärare i 

snart ett år, Maria i 2 år och Lena i 37 år. Elin har 7 års erfarenhet av att jobba som 

mellanstadielärare men har även en förskolelärarutbildning och 15 års erfarenhet inom det. 

Pedagogernas namn som användes i arbetet är fingerade.  

6.1 Hur arbetar lärare med skönlitteratur i undervisningen?  

Utifrån denna frågeställning har informationen från intervjuerna delats upp under följande 

underrubriker; Arbetsätt, Tid för läsning och läsvolym.   

6.1.1Arbetsätt  

Pedagogerna nämner de mål de har med läsning av skönlitteratur i sin undervisning. Två av 

informanterna vill introducera eleverna till den magiska värld som läsning har att erbjuda. En 

tredje nämner elevernas lust till läsning som det främsta målet och den fjärde pedagogen 

beskriver hur hon har som mål att skapa gemensamma läsupplevelser för klassen. 

Pedagogerna har förutom mål med läsningen även förväntningar på eleverna. Förväntningarna 

varierar från att pedagogerna vill att eleverna tar vara på tiden de får till läsning till att de 

vågar utmana sig själva i valet av böcker. Hur dessa förväntningar förmedlas till eleverna är 

inte lika tydligt. De som framkommer är att en av pedagogerna tror att genom att poängtera 

för eleverna ur viktigt läsning är ska dessa förväntningar också komma fram.  

Utifrån informanternas svar kan man urskilja tre övergripande arbetsätt i användandet av 

skönlitteratur; tystläsning, högläsning och läsförståelse. Alla fyra lyfter läsförståelsen och 

elevernas förmåga att förstå vad de läser som den viktigaste delen i arbetet med skönlitteratur. 

Att de pratar om vad de har läst, reflekterar och ställa frågor på texten på olika nivåer. Elin 

berättar även hur hon arbetar med inre bilder för att få eleverna att sätta ord på det de ser i 

deras inre när de läser. Elin tillsammans med en av de andra pedagogerna beskriver hur de 

jobbar med En läsande klass för att öka eleverna lust till läsning samt deras läsförståelse. 

Nedan beskriver Maria hur hon ser på en läsande klass och arbetet kring det.  
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[…] fånga deras motivation, nyfikenhet och intresse genom att titta på omslag, rubriker och 

förutsäga vad som kommer att hända. Det hjälper dem även i skrivningen, det sitter ihop så 

otroligt mycket […] att man uppmärksammar vad som är beskrivande i en text och att man då 

kopplar läsförståelsen i en text till det man skriver och där har jag märkt stor skillnad i deras 

texter, att de har blivit lite mer beskrivande.   

Det som Maria här ovan lyfter är en del av det arbete med En läsande klass som hon 

jobbar med. Ett arbetsätt med läsförståelse strategier som utgår ifrån en bok med samma 

namn. Detta är en tydlig del i arbetet i att motivera eleverna till läsning hos både Maria 

och Elin.  

I arbetet med skönlitteratur nämner alla pedagoger att de varierar valet av litteratur och 

arbetar med olika genrer. Maria är den av de fyra pedagogerna som tydligt nämner 

genreläsning som en del i hennes arbete kring skönlitteratur.    

[…] läser olika genrer, dekare för exempel. Tittar på vad som är typsikt för de olika texterna, 

likheter och skillnader. Både att vi har en högläsningsbok och att de har en bok i samma genre i 

bänken.  

I och med att Maria använder samma typ av bok till både högläsning och den självständiga 

läsningen blir det tydligt hur genreläsningen fungerar som ett tema i undervisningen.  

Två av pedagogerna nämner att de brukar jobba med läsning i grupper och att de i grupperna 

får diskutera vad de har läst. Maria nämner att detta är något hon vill jobba mer med och Lena 

berättar mer ingående hur detta upplägg ser ut i hennes undervisning och att hon kallar det för 

läsgrupper.  

I gruppen får de en text de ska läsa samt en uppgift som de ska jobba med. Varje elev i gruppen 

får en roll, en roll kan för exempelvis vara att återberätta vad de läste förra gången eller plocka 

ut något tänkvärt i kapitlet. Dessa uppgifter byts och roteras. Vad det är för uppgift de får till 

texten varierar och märker jag att det blir ensidigt då ändrar jag och hittar på någonting nytt, 

variationen har stor betydelse tror jag. 

I Lenas arbetsätt med läsgrupper blir tydligt att alla elever får ett ansvarsområde och att det 

får öva på de olika delarna genom att de är ett roterande schema på uppgifterna.  

Det är två av informanterna som beskriver högläsningen som en viktig del i arbetet med 

skönlitteratur. De beskriver hur högläsningen är ett bra tillfälle att överföra deras glädje för 

läsning till barnen.  
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6.1.2 Tid för läsning 

Förutom den tiden som läggs på läsning under svensklektionerna nämner alla pedagoger att 

eleverna får läsa tyst en stund på morgonen och flera av pedagogerna beskriver detta som ett 

bra sätt att börja dagen lugnt. Tiden för detta och hur många tillfällen som ges varierar mellan 

pedagogerna. Eleverna ges minst fyra tillfällen i veckan och tiden varierar från 10 till 20 

minuter. Denna läsning beskriver Lena som kravlös läsning;  

[…] jag alltid haft minst 10 minuters läsning, anspråkslöst, varje morgon för att de ska komma 

igång med läsningen överhuvudet taget, där det inte ska vara några krav och så har vi haft 

läsupplevelserna vid ett annat tillfälle. Det ena behöver inte utesluta det andra. 

Denna kravlösa läsning säger Lena ger positiva effekter trots att det bara är 10 minuter. Det 

finns elever som till en början väljer att inte läsa men efter ett tag läser alla elever. Lena 

berättar att även de elever som har svårt att koncentrera sig orkar läsa denna stund. Den 

kravlösa läsningen är även ett återkommande inslag då Lena en stund varje dag läser högt för 

sina elever. Då beskriver Lena hur eleverna får sitta och rita om de vill och att det är hon som 

stannar upp i texten och reflekterar högt. Lena som tycker det är viktigt att hitta varje elevs 

lärstil ser hur denna stund stimulerar de elever som är lyssnare.   

Eleverna får även tid för läsning av sin bänkbok när de är klara med en uppgift eller när det 

finns tid över. Anna är den som betonar läsning som en naturlig del att ta till om hon som 

pedagog inte har något annat som eleverna behöver göra.  

Vissa elever kommer ibland och frågar om de får läsa och det skulle jag aldrig säga nej till. 

Även om jag har en NO lektion och de skulle fråga så skulle jag faktiskt säga ja. Har jag som 

lärare inget vettigt som de måste göra och bara ger en extrauppgift för de ska sitta av tiden då 

kan dem lika gärna sitta och läsa. Det ger dem mer än att fylla i ett korsord om olika djur eller 

så. Att jag som pedagog visar att det är bra och läsa och att man får göra det ofta.  

 

Även om Anna beskriver att eleverna får läsa ofta poängterar hon också vikten att känna in 

när det passar att läsa. Om Anna känner att gruppen inte har den ro i kroppen som behövs för 

att kunna läsa menar hon att de är bättre och låta de göra något annat. Anna är den enda av de 

fyra pedagogerna som beskriver detta tankesätt.  

6.1.3 Läsvolym  

Alla pedagoger är eniga om att barn idag borde läsa mer och att de ser hur mobiltelefoner och 

spel konkurerar ut läsningen i dagens samhälle. Elin berättar att hennes årskurs fyra just nu 
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tränar på att sammanfatta vad de har läst när de har läst ut en bok och skriver då 

bokrecensioner.  

[…] sen ska de samla ihop så klassen får sammanlagt 100 stycken bokrecensioner och då blir 

det fika. Bara det är ju en sådan där lustgrej, att nu ska alla hjälps åt så får vi lite saft och 

bullar.  

Anna däremot motsäger sig till detta och poängterar hur viktigt det är att inte göra läsning till 

ett tvång. 

Jag tror inte på de här att” när ni har läst hundra böcker så får ni en glass” för då tror jag de 

bara skumläser och plöjer igenom böcker bara för att få sidantalet gjort. Jag tror inte att det 

viktigaste är hur många böcker man läser och hur fort man läser utan att eleverna minns vad de 

läser.  

 

Här kan man alltså iaktta två skilda uppfattningar gällande motivation. En sida där yttre 

faktorer användes för att skapa motivation medans den andra pedagogen menar att detta inte 

gynnar elevernas läsförmåga.  

 

När Maria berättar om att hon vill öka elevernas läsvolym handlar det framför allt om att hon 

vill få eleverna som har svårt för läsförståelse att läsa mer för att dem ska få upp sin 

läshastighet och lusten att prata om texter. Maria beskriver hur hon då kan sätta dessa elever i 

mindre grupper för att de ska få diskutera vad dem har läst.  

Flera av pedagogerna beskriver hur de i årskurs fyra hade intensivläsning med eleverna under 

några veckor. Denna läsning bestod av att det skulle läsa en kvart om dagen hemma för någon 

förälder och att de sedan skulle signera att barnet hade läst. Elin är den av pedagogerna som 

beskriver intensivläsningen mer ingående. Under dessa veckor fick eleverna vid upprepande 

tillfällen läsa högt för henne i små grupper.  

Den läsningen som var för mig i små grupper var väldigt korta stunder men efter ett tag kunde 

jag sålla bort elever och de som hade ett dåligt läsflyt fick läsa fler gånger för mig. Jag 

anpassade grupperna efter deras nivå på läsningen. Det kan ju vara så för de som har svårt för 

att läsa och att de får sitta med några som är väldigt duktiga på att läsa kan vara motiverade, att 

man vill bli lika duktig som dem men det kan också vara att man fastnar hela tiden och det 

börjar suckas och stönas från de andra. Sen fick de läsa för mig även efter denna period men 

eftersom perioden bara var fyra veckor så det blev ingen jätteförändring. På lektionerna var det 

som vanligt med läsförståelsen men just läxan handlade om att öva upp flytet på deras läsning.  
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Det som är utmärkande av den ingående beskrivningen är att pedagogen tagit elevernas 

läsförmåga i beaktning när grupperna skapades. Hon visar att hon kan se att det ibland kan 

vara motiverande att vara med andra som är duktigare än sig själv. Däremot anser hon att i 

denna situation gynnas eleverna att delas upp efter läsförmåga.    

6.2 Hur arbetar lärare för att motivera elever till läsning?  

Under denna frågeställning kommer resultatet att delas upp under rubrikerna inre motivation, 

yttre motivation och läsmiljö.  

6.2.1 Inre motivation  

När pedagogerna ska definiera begreppet motivation är det den inre motivation som står i 

fokus. Ordet lust använder flera av informanterna i sin beskrivning av begreppet. Lena 

beskriver motivation hos eleverna med följande ord;  

[…] eleverna är engagerade, ställer frågor, reflekterar, undrar och känner lust inför något. 

Lenas beskrivning går i linje med hur de andra har beskrivit motivation men den av 

pedagogerna som har en bredare syn på motivation är Elin. Hon beskriver att man motiveras 

av olika saker, där några kan motiveras av att de känner glädje och lust inför något medans 

andra finner motivation genom att ha ett mål som de vill nå.  

Alla fyra pedagoger anser att deras roll i att motivera eleverna till läsning är stor. Lena 

beskriver att hon lägger ner mycket engagemang i att få eleverna att vilja läsa och hon känner 

ett stort ansvar för att få det så bra som möjligt.  

Om jag märker att eleverna inte är motiverande tänker jag efter skolandagens slut att jag måste 

göra nått grep, någonting annat, förändra, variera, göra på ett annat sätt. Jag rannsakar mig 

själv då jag märker att de försvinner och försöker tänka att jag kanske ska prova det här sättet, 

vi gör så här i stället.  

Genom Lenas beskrivning blir det tydligt att hon är engagerad i elevernas läsning. 

Maria uttrycker sin roll i att motivera eleverna till läsning med följande ord;  

 […] om jag inte skulle tycka att det var roligt skulle inte jag få ut de till eleverna. Och om inte 

jag ville att det skulle bli bättre läsare och inte se olika genrer skulle dem bara läsa en del.  

Maria beskriver hur hon skulle bli rädd för sig själv om hon gav upp hoppet i uppgiften att 

motivera barn till läsning. Hon anser själv att hon då inte skulle ha något i skolan att göra. 
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Anna ser sig själv som en förebild. Därför blir det extra viktigt för henne att utstråla en glädje 

för läsning.   

Alla pedagoger är överrens om att hemmet har en stor påverkan på elevernas inre motivation. 

Anna uttrycker en önskan om att läsningen ska vara en naturlig del redan ifrån barndomen. 

Hon anser att de som inte får detta inte heller kommer läsa i vuxen ålder. Att motivera barn 

som inte sett sina föräldrar läsa eller fått tagit del av högläsning som små menar alla 

pedagoger är svårt.  

Den inre motivation ser alla pedagogerna som den viktigaste för elevernas läsning. Elin 

beskriver vikten av den inre läsningen på ett sätt som också går i linje med vad de andra 

framför i denna fråga.  

Tycker de att det är roligt så läser dem ju mer. Tycker dem där emot att det inte är roligt att läsa 

tar det mer energi ifrån dem och läser inte på samma sätt. 

Lena beskriver att hon lätt ser när eleverna har den inre motivationen. Att eleverna då blir 

fördjupade i böckerna och inte vill bli störda. Hon märker också att ju äldre eleverna blir desto 

svårare blir det att bryta eleverna när de läser. När eleverna visar på detta och att de själva tar 

upp boken och läser frivilligt anser Lena att hon har uppnått sitt mål.  

Överlag tror pedagogerna att det kan vara med och påverka elevernas inre motivation även 

om de ser att hemmet har den största påverkan. Anna anser att det viktigaste hon kan göra för 

att påverka deras inre motivation är att inte göra läsning till ett tvång utan till något lustfyllt. 

Något som alla pedagogerna nämner som en av de viktigaste faktorerna för att elevernas ska 

bli motiverade till läsning är att de ska hitta rätt bok. I begreppet rätt bok ligger både att boken 

tilltalar deras intresse men även att boken är på rätt nivå som motsvarar deras läsförmåga.  

6.2.2 Yttre motivation  

Målet är att alla elever ska känna en egen inre motivation till läsning. Då alla elever inte gör 

detta jobbar pedagogerna med olika yttre faktorer för att få dem att läsa. Lena beskriver detta 

på följande sätt;  

Jag vill ju att det ska komma inifrån men det gör det inte alltid och då får jag hjälpa dem på 

traven och vara den yttre och att det inre kommer sen när de känner att de har fått det yttre. Det 

är svårt och förklara. De måste komma över en läströskel, många har svårigheter i början och 

vi kämpar tillsammans och ger inte upp.  
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Anna är den av pedagogerna som försöker definiera vad hon menar med yttre motivation och 

kommer fram till följande;  

Den yttre motivation blir då mer vad de andra tycker och tänker om vad man borde göra och 

den tror jag inte alls är lika stark som den inre motivationen.  

 

Anna lägger även till att den yttre motivationen har en påverkan eftersom pedagogerna 

faktiskt får eleverna att läsa. Ett sätt som Elin tror motiverar eleverna till läsning är att 

överföra sin glädje för läsning till eleverna och att ett bra tillfälle för detta är vid 

högläsningen. Vid högläsningen kan hon som pedagog bygga upp en spänning som hon tror 

och hoppas smittar av sig till eleverna.  

Maria tycker att variation är viktigt för att hålla lusten uppe. Ibland behöver man bryta det 

vardagliga upplägget och göra något annat. Här nedan ger Maria två förslag på vad hon gör 

för att variera undervisningen.   

[…] att vi har läsdagar där eleverna får ta med en kudde och sin favoritbok och bara få vara med sin 

bok eller att det ibland får läsa e-böcker på iPaden.  

En av de viktigaste faktorerna i att motivera eleverna till att vilja läsa anser Lena är att 

uppmuntra eleverna och ge dem beröm.  

[…] Och det är jätteviktigt, att uppmuntra och berömma eleverna för varje utvecklande steg. 

Och det är ju en strävan i sig att de gör det för min skull även om jag inte vill att dem ska göra 

det för min skull så blir de glada när jag berömmer och uppmuntrar dem. Och jag försöker 

hjälpa dem som måste kämpa också. Det är inte alltid lätt och jag lyckas inte alltid men 

huvudsaken är att man strävar. Jag tror det är viktigt att vara engagerad själv och visa eleverna 

att man verkligen vill att de ska nå läslust. 

Anna beskriver att de som inte vill läsa hamnar i biblioteket och pratar med sina kompisar för 

att slippa läsa. För att ta tag i sådana situationer berättar Anna hur hon först skulle sära på 

eleverna för att sedan prata med dem en och en. Hjälpa dem att hitta rätt bok och ett ställe där 

de kan få ro till att läsa. Anna anser att många elever inte har den förmågan att själva hitta en 

plats som underlättar för deras läsande och att hon som pedagog behöver hjälpa eleverna med 

detta.  
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6.2.3 Läsmiljö  

Ingen av informanterna nämnde elevers läsmiljö som en del av den yttre motivationen utan 

detta kom när frågor om specifikt läsmiljön kom upp. Alla informanter är överrens om att 

miljön runt eleverna påverkar deras läsning. De beskriver att sina elever läser vid deras bänkar 

men att de finns tillfällen då eleverna får välja andra platser att läsa på. Två av pedagogerna 

beskriver att de ibland har lektioner där eleverna bara får läsa och att de då får sätta sig var de 

vill, hitta en vrå där de trivs. Maria berättar hur några av hennes elever väljer att sitta i 

korridoren, i skåp eller att krypa upp i ett hörn när de ska läsa och om det säger Maria 

följande;  

Så länge de vet vad som är okej och jag vet vart de är så ska man inte begränsa dem där tycker 

jag.   

Alla pedagoger beskriver att när de själva ska läsa så kryper de upp i soffan och att sitta rakt 

upp och ner i en bänk och läsa inte är optimalt. När pedagogerna får som uppgift att beskriva 

hur en bra läsmiljö är nämner alla att de skulle vilja ha soffor och mjuka platser som eleverna 

skulle få sitta vid och läsa. Elin beskriver en bra läsmiljö som den ett bibliotek erbjuder. Att 

ytorna att uppdelade i små vrår, det finns många valmöjligheter och att det är tyst och lugnt. 

Denna beskrivning går också i linje med vad de övriga pedagogerna anser om en bra läsmiljö. 

I klassrummet är det flera av pedagogerna som nämner att det finns många moment som kan 

störa eleverna. Två av pedagogerna beskriver på olika sätt hur viktigt det är att få det lugnt 

och tyst i klassrummet och om eleverna inte klarar av att läsa är huvudsaken att det inte stör 

de som läser. Elin säger så här:  

[…] är det så att man är jättetrött, för vi har ju oftast tyst läsning på morgonen, och orkar man 

inte då, om det inte sker varje dag, så lägg huvudet på bänken men stör absolut inte någon 

annan.  

Man kan även se denna tankegång hos Lena:  

[…] när vi läser tyst så måste det vara tyst. Och har jag elever som har väldigt svårt för de så 

får de jobba med mobiler eller vad som helst för att inte störa dem som ska läsa, det måste vara 

lugnt.  

 

Alla pedagoger beskrev hur de önska en bättre läsmiljö med soffor som ett tydligt exempel 

men flera av pedagogerna är tydliga med att poängtera att vad som är en bra läsmiljö är 

individuellt och att många elever faktiskt gärna läser vid sin bänk. Lena beskriver också en 



 

22 
 

problematik runt att låta eleverna välja vart de ska sitta allt för mycket då eleverna faktiskt 

behöver struktur.  

 

6.3 Hur sker valet av skönlitterära texter?  

Alla pedagoger beskriver att de har ett bibliotek på skolan och detta ligger nära till hands för 

alla pedagogerna. Vem som ansvarar för biblioteket är det däremot delade meningar om. Det 

som tydligt framgår är att specialpedagogen på skolan ansvarar för bokinköpen och att alla 

informanter ser hen som ansvarig för biblioteket. Det finns även en i personalen på skolan 

som ansvarar för att hålla ordningen i biblioteket. Alla pedagoger nämner även att de kan vara 

med och påverka bokinköpen som görs till skolan och att även eleverna kan göra det genom 

bland annat önskelistor.  

De flesta av informanterna låter eleverna låna den litteratur de läser i skolans bibliotek. När 

eleverna gör detta går de själva iväg till biblioteket och lånar böcker. Lena beskriver att hon 

låter sina elever endast gå iväg två och två och att det då frågar innan de går iväg för att 

undvika att det blir för många i biblioteket. Maria berättar att hon då och då går iväg med sina 

elever till närmaste kommunbibliotek för att låna böcker motiverar detta på följande sätt;  

Skolbiblioteket är under all krittik, det är ingen som har enbart ansvar för biblioteket. Man 

skulle vilja ha lite tips och idéer och därför går jag till närmaste kommunbibliotek istället.  

Att gå till ett annat bibliotek än skolans samt att eleverna själva får välja vad de ska läsa tror 

Maria gör hennes elever mer motiverade till läsning. Lena undervisar för tillfället inte i ämnet 

svenska men säger att när hon gör det brukar även hon gå och låna böcker på närmaste 

kommunbibliotek och nämner att hon inte tror att den nuvarande svenskläraren för hennes 

klass går dit och lånar. Anna beskriver biblioteket som helt okej men att hon tycker det är 

rörigt fast det finns en som har i uppgift att hålla ordning där. Hon hade dock önskat att det 

köptes in lite mer böcker. Framsidan är det som lockar eleverna och det gör att många gamla 

böcker bara blir stående. Hur böckerna står i ett bibliotek poängterar Anna som väldigt viktigt 

då eleverna lätt bara kan bli ståendes och tittar på raderna av böcker. 

 Jag vet ju att i biblioteket här i skolan har vi en snurra med böcker och det är dit eleverna går 

först för att se titelsidan. Så det tror jag är jätteviktigt att man har en vägg eller så där man 

sätter böckerna med framsida framåt då det underlättar för eleverna. 
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Anna tycker det är viktigt att det finns böcker nära eleverna och att det inte är inlåsta. Det 

ökar chanserna för att elevernas nyfikenhet gör att de börjar bläddra i böcker och finner ett 

intresse för böcker. Lena beskriver hur hon har både en hög av kamratposten och Suneböcker 

i sitt klassrum lättillgängliga för eleverna. När eleverna väljer böcker att läsa förklarar alla 

pedagogerna att eleverna inte begränsas i sina val utan får välja fritt. Eleverna har möjligheten 

att välja en faktabok och läsa om de vill det och Lena beskriver även hur henens elever skulle 

få låna en bilderbok om de så önska medans två av pedagogerna inte skulle tillåta en 

bilderbok utan text i.  

Även om eleverna går till biblioteket själva och lånar böcker beskriver alla som redan tidigare 

nämnt att hitta en bra bok är a och o för elevernas läsning. Två av pedagogerna beskriver att 

de brukar hjälpa sina elever att hitta böcker och Anna säger följande;  

 Märker jag att en elev är där väldigt länge eller varje lektion går och ska hitta en bok brukar 

jag gå dit och hjälpa till så de hittar en bok de tycker om.  

Elin beskriver också hur hon hjälper eleverna att hitta böcker om det behövs.  

  Om de har svårt att hitta en bok kan jag hjälpa till. De kanske har en författare dem brukar 

läsa av eller en serie, vilket är väldigt popolärt. En del kan säga att de till exempel vill läsa 

något läskigt och då kan jag hjälpa till så gott jag kan, men annars kan jag gå till 

specialpedagogen som också kan hjälpa till.  

Elin säger också att skulle hon se att en elev påbörjar en bok och inte avslutar den försöker 

hon ta reda på vad det beror på. Den vanligaste orsaken brukar vara att eleven har valt en för 

svår bok och då kan Elin gå in och visa eleven var det finns mer lättlästa böcker.  

Alla pedagoger anser att eleverna bör få en bredd i sin läsning och att de hjälper eleverna att 

hitta andra genrer att läsa om de har fastnat för exempelvis hästböcker. Maria beskriver att 

hon då får styra in dem på något annat på ett sätt som eleverna inte märker.  

Pedagogerna väljer framför allt ut de böcker som ska läsas högt eller om de jobbar med ett 

speciellt tema. Alla informanter beskriver att de tänker på att boken ska tilltala målgruppen. 

När det handlar om högläsningsboken kan man se att Lena har en medveten plan. Hon ser till 

att det blir en utveckling på de böcker hon väljer och har en gång av böcker som hon brukar 

följa.  

Förutom att låna litteratur på skolans bibliotek och på närmaste kommunbibliotek nämner 

pedagogerna att de ibland kan beställa boklådor från skolbibliotekscentralen, antingen 
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blandande lådor som eleverna får välja ut eller när de vill jobba med speciella teman eller 

områden.                                                                                                                                                 

7. Diskussion  
 

Diskussionen inleds med en kortare diskussion kring metoden för att sedan diskutera 

resultatet av studien.  

7.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare resonerar kring läsning och motivation. För att 

ta reda på detta valdes kvalitativa intervjuer som metod. Kvale och Brinkmann (2014, s. 41) 

beskriver den kvalitativa intervjun som ett sätt att undersöka ett verklighetsnära ämne från en 

vald informants eget perspektiv. Jag anser att valet av metod föll väl ut då målet var att få en 

djupare förståelse för hur pedagogerna resonerar kring deras arbetsätt och inte att kunna visa 

på en generell bild.  

Antalet informanter som deltagit i studien är fyra. Detta kan ses som få och att dubbla antalet 

informanter skulle kunna leda till att resultatet hade fått en större bredd.  Trots få respondenter 

anser jag att resultatet gav tillräckligt med data för att kunna föra en diskussion av kvalité. En 

variabel till att respondenterna varit få till antalet har varit tiden. Transkribering och 

bearbetning av en större mängd data hade utifrån den givna tidsramen inte varit aktuell.   

 

7.2 Resultatdiskussion  

Elever behöver för det första få tid till att läsa. Svensson (2009, s.17) beskriver hur många 

lärare inte ser läsning som skolarbete utan något som eleverna får ägna sig åt när det finns tid 

över. Utifrån resultatet framgår det att studiens fyra informanter har tid avsatt på schemat för 

läsning. Eleverna får också tid för läsning vid andra tillfällen. Dessa tillfällen är som 

Svensson beskriver, när det finns tid över. Tid är ett ständigt återkommande problem i skolan 

och att få in mer läsning på schemat kan vara svårt. Men då pedagogerna redan har tid avsatt 

för detta visar det att läsning är något prioriterat. Därför måste det beaktas som positivt när 

eleverna ges tillfälle att läsa när det finns tid över då eleverna gynnas av att läsa mer. En av 

pedagogerna beskriver detta på ett bra sätt genom att lyfta läsningen som en mer genomtänkt 

extrauppgift än att låta eleverna för exempelvis fylla i ett korsord bara för att sitta av tiden.  
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För att få eleverna att vilja läsa nämner alla informanter att den viktigaste faktorn är att 

eleverna hittar rätt bok. Både att boken matchar elevernas intressen men även deras 

läsförmåga. Samtidigt nämner alla fyra pedagoger att de låter sina elever gå själva till 

biblioteket och låna böcker till den fria läsningen. Stensson (2009, s. 18) poängterar vikten av 

att det finns en bibliotekarie i skolbiblioteken då eleverna behöver hjälp att hitta rätt bok. På 

skolan där informanterna arbetar finns en personal i biblioteket vissa timmar men har inte som 

uppgift att vägleda eleverna i att välja böcker. Däremot beskriver pedagogerna hur de på olika 

sätt försöker stötta eleverna i denna process. En av pedagogerna väljer att gå till närmaste 

kommunbibliotek för att eleverna ska få bättre hjälp. Två av de andra pedagogerna nämner att 

de hjälper eleverna att hitta en bok om det tar väldigt lång tid för dem i biblioteket eller om de 

önskar hitta en speciell bok. En intressant fråga att lyfta är då vilka elever som aktivt ber om 

hjälp. De elever som smiter undan läsningen och som Mats Myrberg kallar för läsundvikare, 

skulle kunna utgöra en del av de elever som aktivt inte ber om hjälp (Stensson, 2009, ss. 16-

17). Därför blir det problematiskt att det inte finns någon bibliotekarie eller pedagog i 

biblioteket när eleverna ska låna böcker. Även fast pedagogerna försöker stödja eleverna i 

processen att välja bok finns det en risk att den hjälpen inte når alla elever. Det är positivt att 

en av lärarna tar sina elever till ett annat bibliotek för att få den hjälp eleverna behöver. 

Vanligast är dock att eleverna själva bär det största ansvaret för att hitta rätt bok trots att 

Svensson menar att eleverna behöver stöd i detta. Det gör att pedagogernas praktiska arbete 

inte genomsyras av deras tankesätt att boken är den viktigaste faktorn. Det bör dock tas i 

beaktning att det är tidskrävande att gå iväg med eleverna till ett annat bibliotek och förståelse 

bör visas till de som inte gör detta. Vad som däremot lönar sig i längden är en intressant fråga. 

Även om det tar tid från undervisning att gå iväg går det ana att fördelarna, som kommer i och 

med att eleverna får stöd i att välja bok, kan väga upp. En annan aspekt som bör lyftas är att 

skolan sedan några år tillbaka är skyldiga att ha ett bibliotek (SFS, 2010:800). Barn blir inte 

läsare genom att endast ha böcker omkring sig och som ovant nämnt är stödet i att välja bok 

viktigt. För att skolbiblioteken ska utnyttjas på det sätt de har potential till bör det därför ses 

som en investering att anställa en bibliotekarie.  Detta skulle stödja elevernas läsutveckling 

samt minska lärarnas arbetsbörda. Att lagstifta om skolbibliotekens existens är inte nog. Ska 

de fylla sin funktion på bästa sätt är det en förutsättning att det också är bemannade vilket 

även Allington anser (Stensson, 2009, s. 18). Trots att en bibliotekarie vore att föredra spelar 

läraren fortfarande en stor roll. Fridolfsson (2008, ss. 183-185) föreslår att lärare ska välja ut 

böcker och presentera dessa för eleverna då de kan bli förvirrade av det stora utbudet i ett 

bibliotek. Utbudet av böcker och dess placering nämner även en av informanterna som en 
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viktig faktor. Hon beskriver hur eleverna lätt blir ståendes och tittar på raderna av böcker och 

att de hellre väljer att gå till de böcker som har titelsidan framåt. Elever idag har inte det 

tålamodet som krävs för att själva läsa textens baksida för att få en inblick i bokens handling. 

Därför är det av stor vikt att eleverna ges rätt förutsättningar för att hitta en bok och att 

eleverna får stöd i detta är en avgörande faktor.  

Utifrån Vygotskijs teori om närmaste utvecklingszon utgör lärarna till störst del det stöd 

eleverna behöver i skolan. (Liberg, Lundgren, & Säljö, 2010, s. 21). Detta är något som 

pedagogerna själva håller med om och de ser sin roll i att motivera eleverna till läsning som 

mycket stor. Trots detta och det faktum som redan nämnts; att pedagogerna anser att boken är 

den viktigaste faktorn för elevernas motivation, gör att frågan kring varför lärarna låter 

eleverna låna böcker själva återigen blir aktuell. Eleverna till informanterna får vistas i 

biblioteket med sina klasskompisar och detta anser Chambers (2011, s. 37) kan vara positivt. 

Situationen menar han ger eleverna möjligheter till att samtala om böcker vilket i sin tur kan 

leda till positivt grupptryck. Fridolfsson (2008, ss. 182-183) lyfter istället risken för ett 

negativt grupptryck. Hon anser att grupptrycket från klasskompisarna kan leda till att eleverna 

väljer en svårare bok än vad de borde för att dölja sin bristande läsförmåga. En av 

informanterna låter hennes elever endast gå iväg till biblioteket två och två. Detta för att 

undvika att eleverna samlas i klungor och att fokus på den faktiska uppgiften försvinner. 

Informanten har observerat hur eleverna som vill slippa läsa går till biblioteket och pratar med 

sina kompisar istället. Att elever som dessa skulle välja att samtala om böcker är mycket 

osannolikt.  Skulle detta ske är risken som ovan nämnt att det skulle bildas ett negativt 

grupptyck. Skulle däremot en bibliotekarie eller en annan vuxen finnas på plats i biblioteket 

skulle chanserna för ett positivt grupptryck förmodligen öka.  

När eleverna väl valt en bok och ska läsa kan man utifrån resultatet se en annan problematik. 

Hälften av informanterna beskriver hur viktig tystnaden i klassrummet är när eleverna läser, 

vilket de också har rätt i. Det som resultatet dock visar på och som är värt att poängtera är att 

de elever som inte klarar av att vara tysta slipper läsa. De får då lägga huvudet på bänken eller 

göra något annat så länge de inte stör sina klasskompisar. Vilka dessa elever är framkommer 

inte men läsundvikarna skulle kunna utgöra en stor del av denna grupp. Pedagogerna berättar 

som tidigare nämnt att elever som inte vill läsa hamnar i klungor i biblioteket och därför kan 

man anta att det är de elever som inte klarar av att vara tysta i klassrummet som också hamnar 

där. Om det sambandet stämmer har en ond cirkel identifieras. Den onda cirkel består då av 

eleverna som har svårt att välja böcker och som troligtvis väljer en bok som inte alls passar 
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dem. Elever får då svårt att komma in i boken, stör de andra och hamnar återigen i biblioteket. 

En av pedagogerna beskriver den här situationen och när den uppstår skulle hon sära på 

eleverna i biblioteket, hjälpa dem att hitta en bok samt en plats där de finner ro till läsning. 

Den enskilda pedagogens tillvägagångssätt är irrelevant men det väcker en intressant 

frågeställning.  När går man som lärare in och bryter denna onda cirkel? En ond cirkel som 

består av elever som gör allt för att slippa läsa och därmed gör sig svåra att upptäcka. En av 

återgärderna som pedagogen nämner vid den här typen av situation är att få eleven att hitta en 

bok, en problematik i sig som redan nämnts.  

En annan återgärd är att hitta en läsplats där barnet känner ro. Detta menar pedagogen att 

många barn inte klarar av själva. Läsmiljön nämns av alla informanter som en faktor som 

påverkar elevernas läsning. Anmärkningsvärt är dock att ingen av pedagogerna nämner miljön 

som en faktor när intervjuerna berörde frågor om yttre motivation. Chambers (2011, ss. 27-

28) kategoriserar läsmiljön som en viktig yttre faktor som påverkar motivationen. Han menar 

att det underlättar för eleverna om det finns platser avsedda för läsning och att dessa är 

bekväma. Det framgår tydligt av resultatet att eleverna till dessa informanter framförallt sitter 

och läser vid deras bänkar. Detta trots att lärarna själva anser att det inte är en optimal plats 

för läsning. Eleverna får vid vissa tillfällen hitta en annan plats och läsa på. Vanligast är då att 

barnen väljer att krypa upp i ett hörn, sitta under ett skrivbord eller i en vrå i korridoren. 

Läsplatserna på informanternas skola och Chambers önskan om dem kan man därför se inte 

överrensstämmer med varandra. En elev som däremot finner ro på golvet mot en vägg bör 

också ha friheten att läsa där. Elevernas behov bör alltid stå i centrum och därför borde 

eleverna få friheten att välja läsplats vid varje tillfälle läsning ges så länge det sker inom 

rimliga gränser.  

Som tidigare nämnt ser lärarna själva att de har en stor påverkan på elevernas motivation är 

det kommer till läsning. En av pedagogerna beskriver hur hon motiverar eleverna till läsning 

genom att klassen tillsammans ska samla ihop 100 bokrecensioner och då belönas med fika. 

Westlund (2009, ss. 30-31) anser att lärarna kan påverka elevernas inre motivation genom att 

se till att läsningen inte blir en tävling utan att de endast ser till deras egen prestation. En av 

de andra pedagogerna ställer sig precis som Westlund negativ till denna metod. Hon menar på 

kvalitén på läsningen sjunker då eleverna vill nå sitt mål så fort som möjligt. Även om 

metoden i sig inte stödjer eleverna att se till sin egen prestation är pedagogens tankesätt 

bakom denna metod värd att poängtera. Denna pedagog är den av informanterna som har ett 

bredare perspektiv på begreppet motivation. Detta visar pedagogen genom att beskriva hur 
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alla elever inte motiveras av inre faktorer utan att vissa drivs av att ha för exempelvis ett mål 

att nå. Tankesättet syns tydligt i pedagogens mål för klassen. För att få eleverna att se till sin 

egen prestation som Westlund önskar men ändå ge dem yttre motivation skulle lärare kunna 

använda olika metoder på ett individuellt plan istället för att involvera hela klassen i en metod 

som inte gynnar alla.  

En annan del i att motivera eleverna till att läsning menar Westlund (2009, ss. 29- 31) är att ge 

eleverna respons. Det är dock bara en av fyra som nämner att uppmuntran som en faktor i 

detta arbete. Hon berömmer eleverna för varje utvecklande steg och tycker det är viktigt att 

uppmuntra eleverna. Läraren blir då en yttre motivation för eleven och Westlund menar att de 

två formerna av motivation kan komplettera varandra även om målet är att eleverna ska känna 

ett inre driv. En informant beskriver hur vissa elever har bestämt sig för att läsning är något 

tråkigt och alla informanter visar på en önskan om barnen ska få med sig läsningen hemifrån. 

De menar att det är svårt att motivera eleverna som inte har fått med sig läsningen som en 

naturlig del från barndomen. Uppmuntran blir då extra viktigt och det borde vara fler än en av 

informanterna som ser respons som en viktig faktor i arbete att motivera eleverna till läsning.  

En tredje variabel till att motivera eleverna till läsning menar Jenner (2004, ss. 72-73) är att ha 

förväntningar på eleverna. Hon menar att elevernas chanser att prestera bättre ökar om 

lärarens förväntningar på eleverna är höga. Alla pedagoger i studien har förväntningar och 

tror eleverna märker av dessa genom att pedagogerna poängterar läsning som något viktigt. 

Även om Jenner inte nämner något om hur förväntningarna ska kommuniceras med eleverna 

bör den delen vara lika central som att förväntningar faktiskt finns. För hur ska eleverna leva 

upp till de olika förväntningarna som finns på dem om de inte är medvetna om dem.   

Förutom att lärarna uppmuntrar och har förväntningar på eleverna när det kommer till läsning 

är arbetssättet med skönlitteratur en minst lika viktig variabel. Den självständiga läsningen 

som Fridolfsson (2008, ss. 182-183) nämner att eleverna bör få regelbundet kan vi se som 

redan nämnt att eleverna får tid för. Chambers (2011, ss. 64-66) nämner även högläsning och 

boksamtal som delar av undervisningen som har positiva effekter på elevernas läsning. Han 

menar att högläsningen kan ses som en bro in i läsandets magiska värld för de elever som 

ännu inte upptäckt de själva. Denna positiva effekt med högläsningen nämner även de 

pedagoger som har högläsningen som en central del i deras undervisning. Högläsningen bör 

dock vara central i alla lärares undervisning då det finns stora möjligheter att påverka 

elevernas motivation i och med arbetssättet. Förutom högläsningen menar både Chambergs 
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och Eriksson att boksamtalet är en viktig del för att eleverna ska bli läsare och finns lust till 

läsning. Alla informanter nämner på ett eller annat sätt hur de samtalar om böcker men det är 

framförallt två av pedagogerna som beskriver hur de jobbar med boksamtal och hur de då 

delar in klassen i grupper. Det som blir tydligt av informanternas svar kring samtal om det 

lästa är att det är förståelsen av innehållet som står i fokus. Rosenblatt (2002, ss. 41-42) kallar 

den typen av läsning för efferent läsning och anser att den framförallt hör hemma i läsning av 

faktatexter. Hon menar att läsning av skönlitteratur istället bör fokusera på elevernas 

tolkningar av det lästa samt deras egna känslor av läsupplevelsen. Denna läsning benämner 

hon som estetisk läsning. Rosenblatt har en poäng i att läsning av skönlitteratur bör fokusera 

mer på en tolkning av det lästa snarare än att förstå innehållet. Risken med att fokusera på 

innehållet skulle vara att eleverna känner att det finns en sanning som ska framföras. 

Självklart måste eleverna förstå innehållet i en text men om tolkningen av det lästa skulle 

ställas i fokus finns det en möjlighet att diskussionen skulle fördjupas. Eriksson (2012, s. 52) 

poängterar att eleverna måste känna att allt är värt att berättas när en bok diskuteras. Skulle en 

lärare avleda vad en elev säger flera gånger skulle det kunna leda till att eleven utvecklar en 

negativ inställning till läsning. När förståelsen står i fokus kan det finnas en risk att läraren har 

en vision av vad som är rätt svar på de frågor som diskuteras och att eleverna försöker förutse 

dessa istället för att framföra hens egna tankar, något som också Eriksson nämner. Utifrån 

detta kan man se att läsning av skönlitteratur skulle påverkas positivt av att ha friare frågor 

vid boksamtal där det inte finns något rätt och fel. Detta för att ge eleverna möjligheter till att 

uttrycka sina åsikter och sina tolkningar av det lästa. Målet som är att ge eleverna lust till 

läsning bör alltid stå i fokus och som ovan nämnt kan man se att samtalet kring det lästa 

skulle kunna leda till att eleverna utvecklar en negativ attityd till läsning. Kvalitén på 

boksamtalen blir därför minst lika viktig som att eleverna får diskutera vad de har läst.    

Det som diskussionen här med har försökt påvisa är den koppling mellan studiens två 

frågeställningar som blev tydlig i och med resultatet av undersökningen. Det går inte att se 

förbi frågan kring hur litteraturen väljs ut när man diskuterar motivation utifrån läsning. 

Lärare kan komma långt med elevernas lust till läsning genom deras arbetsätt i klassrummet 

men hur valet av bok sker är ett kritiskt moment. Barn behöver frihet i valet av bok men 

samtidigt stöd i processen att välja den. För hur ska någon som aldrig fått uppleva böckernas 

magiska värld någonsin se meningen med läsning. Vi lärare har upptäckt denna magiska värld 

och därför har vi en viktig uppgift; Vi behöver ge eleverna rätt förutsättningar för att de också 
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ska hitta dit. Gör vi inte detta kommer eleverna aldrig se något annan än rader med ord, vilket 

aldrig kommer leda till en inre motivation för läsning.  

8. Fortsatt forskning  

I denna studie är det lärarnas perspektiv på läsning och motivation som har stått i fokus. För 

fortsatt forskning vore det intressant att sätta eleverna i fokus. Som framkommit i denna 

studie kan man urskilja en grupp elever som smiter undan läsningen och som har svårt att 

hitta en bok som intresserar dem. För att få en djupare förståelse vad som ligger bakom detta 

vore intervjuer med dessa elever ett givande inslag för fortsatt forskning. 
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Bilaga 1  
 

Hej!  

Jag heter Sofia Karlsson och läser grundlärarprogrammet 4-6 på Karlstads Universitet. Just nu 

skriver jag på min C-uppsats i ämnet svenska. Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare 

på mellanstadiet resonerar kring läsning och motivation. Vilka strategier använder sig lärarna 

av för att få eleverna att vilja läsa? För att få ett bredare perspektiv innefattar arbetet även hur 

valet av skönlitteratur väljs.  

Din intervju kommer att äga rum ______ den ___ april klockan ____ och beräknas ta ungefär 

40 minuter. Intervjun kommer att spelas in och efter att intervjun har transkriberats och 

behandlats kommer all inspelad data att raderas. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt och du kommer vara anonym i arbetet. Den information som kommer vara 

synlig i uppsatsen är ert kön, ungefärlig ålder, hur många år du har undervisat samt vilka 

åldersgrupper du undervisar i.  

Avslutningsvis vill jag bara informera om att Du som intervjuperson har rätten att när som 

helst under arbetets gång avbryta din medverkan om du så önskar.  

 

Har ni några frågor går det bra att kontakta mig:  

Telefon: 070-xxxxxxx  

Mejl: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Sofia Karlsson  

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 2  
 

Intervjufrågor  

Bakgrund:     

- Vad har du för utbildning?  

- Hur länge har du arbetat som lärare?  

- Vilka årskurser undervisar du i? Har du undervisat i andra årskurser förr?  

 

Övergripande frågor   

- Hur viktigt tycker du det är att eleverna läser skönlitteratur?  

- Vilka mål vill du uppnå i och med läsning av skönlitteratur?  

- Vilka förväntningar har du som pedagog på dina elever och deras läsning?  

 

 

Motivation 

- Hur definierar du begreppet motivation?  

- Vilken roll anser du, att du har, när det kommer till att motivera dina elever till att 

läsa?  

- Vilken roll anser du att den inre motivationen har på elevernas läsning?  

- Vilken roll anser du att den yttre motivationen har på elevernas läsning?  

- Anser du att du kan påverka elevernas inre motivation? På vilket sätt kan du påverka?  

 

Miljö 

- På vilka platser läser eleverna? Finns det speciefika läsplatser?  

- Beskriv vad du anser är en bra läsmiljö!  

 

 

Strategier/Arbetsätt      

- När ges eleverna tillfälle till läsning av skönlitteratur i skolan?  

- Hur ser arbetet med skönlitterära texter ut, på vilka sätt arbetar du med skönlitterära 

böcker i din undervisning?   

- Skiljer sig ditt sätt att motivera elever till läsning beroende på vilken klass du har? På 

vilket sätt?  

- Vilka strategier använder du för att motivera elever till läsning?  

- Hur gör du som pedagog för att eleverna ska läsa mer böcker?  

- Finns det ett samarbete mellan skola och hemmet när det gäller elevernas läsning? Hur 

ser detta samarbete ut?  

 

 



 

 
 

Valet av litteratur  

- Vem väljer ut de skönlitterära texter som ska läsas?  

- När eleverna väljer litteratur, hur går detta till? Får eleverna välja böcker fritt eller är 

de på något sätt begränsade i sitt val?  

- När du som pedagog väljer litteratur, på vilka grunder väljs den?  

- Var lånar eleverna den litteratur som användes?  

- Finns det ett bibliotek på skolan? Vem ansvar för detta?  

 

 


