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Sammanfattning  

Detta är en kvalitativ studie inspirerad av hermeneutisk metodansats. Studien syftar till att 

försöka förstå hur elever i åk 3 och 9 upplever fenomenet läslust och vad som motiverar dem 

att läsa. Genom att utgå från elevers texter och deras beskrivning och upplevelser av läslust och 

av vilka faktorer som motiverar eller hämmar läsning, har jag försökt att tolka elevernas 

uppfattningar om läslust. Studien är genomförd i två klasser på låg- respektive högstadiet och 

eleverna har med hjälp av frågor på en tankekarta fått skriva helt fritt om fenomenet läslust. 

Med stöd i en del av läs- och motivationsforskningen har jag försökt koppla elevernas texter 

till teorin och i analysen lyft fram och tolkat deras uppfattningar, känslor och upplevelser av 

vad läsning kan vara. Resultatet visar att elever uppfattar läsning som ett positivt måste om 

engagemanget, läslusten, finns. Eleverna beskriver hur de kan göra ”mentala förflyttningar” 

eller känner ”ett sug” efter att läsa. Elever som istället upplever olust och inte ser läsningen 

som något viktigt för dem, beskriver läsning som ett negativt måste, något ”trist” eller 

”meningslöst” som skolan tvingar dem till. 

En slutsats i min studie är att undervisningen i skolan inte spelar den aktiva roll som den borde 

göra. Eleverna skriver inte i sina texter att lärare eller undervisning fungerat som en 

motiverande faktor för deras läslust. Denna slutsats har jag dragit utifrån ett begränsat antal 

elever och utifrån den uppgift jag gav dem och säger inget generellt om undervisningens 

betydelse för läslusten. 
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1 Inledning 

 
 

Jag har i mitt examensarbete gjort en kvalitativ studie om barns tankar kring begreppet läslust. 

Jag har velat undersöka och analysera hur barn tänker och uppfattar fenomenet läslust. Vad ger 

barnen själva för svar på vad läslust är och vad kännetecknar den? Finns det en motsvarande 

läs-o-lust och hur övervinns den? I mitt arbete som speciallärare på lågstadiet har jag upplevt 

hur stor betydelse motivationen har för prestationen och för lusten att vilja läsa. När jag som 

speciallärare möter de barn som saknar motivation för läsning eller uppvisar en läsovilja har 

jag många gånger känt mig otillräcklig och funderat över hur jag ska nå fram och hur jag ska 

hjälpa barnen vidare i sin läsutveckling. Som lärare är det väsentligt att hitta in till elevernas 

inre motivation att läsa. ”Det är den inre motivationen som skapar lusten till ett livslångt lärande 

genom läsning.” (Westlund, 2009, s. 29). Det har varit en grundläggande drivkraft att få 

utforska vad eleverna själva tänker om fenomenet läslust. Jag har därför försökt att ta reda på 

vad som motiverar barn att läsa och vad som utgör hinder för läslusten. Jag har inspirerats av att 

använda en hermeneutisk metodansats som möjliggör en tolkning av elevers texter om läslust. 

Jag har samlat in texter från elever i årskurs tre och nio för att se om de pga. åldersskillnaden 

har olika uppfattningar om läslust och vad som motiverar dem att läsa. Jag har försökt att anta 

ett hermeneutiskt perspektiv och synsätt i bearbetningen och analysen av mina informanters 

texter. Jag har tolkat elevernas texter så fördomsfritt jag förmått och i analysen tagit hänsyn 

till kontextens betydelse när det gäller motivation. Teoriavsnittet har jag delat in i två delar och 

tar upp några valda delar inom läs- och motivationsforskning. Som teoretisk bakgrund lyfter 

jag fram ”the simple view of reading” (Gough & Tunmer, 1986) som är en förklaringsmodell 

över vad läsning är, och ”the reading engagement theory” (Guthrie & Wigfield, 2000) vilket är 

en teori som beskriver faktorer i undervisningen som påverkar motivationen. Jag beskriver 

också kortfattat olika motivationsteorier såsom attributionsteorin, målorienteringsteorin, 

förväntans- och värderingsteorin, självvärderingsteorin och teorin om inre och yttre motivation 

(Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Jag tar också som teoretisk bakgrund upp några centrala 

begrepp som förekommer inom den psykologiska och specialpedagogiska forskningen. Teorin 

om self-efficacy innebär i vilken grad en individ känner tilltro till sin egen förmåga att kunna 

genomföra en uppgift (Bandura, 1997). Matteuseffekten (Stanovich, 1986) är ett begrepp inom 

läsforskningen och innebär att det utvecklas ett kunskapsglapp mellan de som läser mycket 

och de som läser lite och det får betydelse för både motivation, läsförståelse och läsförmåga 

(Westlund, 2009). 
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2 Syfte 
 
 

Jag har velat ta del av barns tankar kring fenomenet läslust. Syftet är att ta reda på, tolka och 

försöka förstå vad begreppet läslust innebär för elever och vad de menar motiverar läslusten. 

Vilka motiverande faktorer finns hos individen och vilka yttre faktorer påverkar motivationen 

positivt eller negativt? Trost (2012) menar att syftet är viktigt och måste preciseras noggrant 

för att forskningsfrågan ska kunna besvaras. Mina forskningsfrågor är följande: 

 Hur beskriver barn begreppet läslust? 

 Finns det ett motsatt begrepp till läslust, läsolust, och hur beskrivs den? 

 Vilka faktorer påverkar läsmotivationen positivt? 

 Vilka faktorer påverkar läsmotivationen negativt? 

 
Jag använder två begrepp som kan förvirra läsaren pga. att de ofta används synonymt. Jag menar 

när jag använder begreppet läslust själva lusten eller olusten till läsning. Läslust beskriver en 

känsla förknippad med läsning. Begreppet läsmotivation kopplar jag ihop med positiva eller 

negativa faktorer som påverkar viljan att läsa. Dessa motivationsfaktorer är, enligt min tolkning 

och användning av dem, inte som läslust-begreppet främst kopplat till individen utan 

motivationsfaktorerna kan också komma utifrån och handla om undervisning och relationer. 

 
 

3 Teoribakgrund 
 
 

Den litteratur jag läst och som ligger till grund för de teorier och den forskning som presenteras 

i detta avsnitt är hämtad från olika håll. Jag har använt databaserna Unisearch, ERIC och Libris 

för att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Jag har även använt mig av Google 

Scholar för att söka litteratur. Det har varit en tidskrävande och bitvis motig uppgift att leta 

efter och hitta relevant litteratur. Jag har använt mig av sökorden ”reading engagement”, 

”reading motivation”, ”motivation theories”, ”läslust” och ”läsmotivation”. Många förslag på 

litteratur har jag fått via andra författares referenser i litteraturen jag läst. 

Som teoretisk bakgrund vill jag lyfta fram några teorier och centrala begrepp som handlar om 

läsförmåga och motivation och som varit mitt teoretiska stöd i genomförandet av analysen. 

Teorigenomgången har jag valt att dela in i två olika delar (Läsa samt Motivation) med vardera 

tre underrubriker. Den första delen som handlar om läsning tar upp en liten del av den stora 

mängd forskning som finns om läsning. Jag har valt att kort presentera det som kan beskrivas 

som den samlade forskningens syn på vad det innebär att kunna läsa, ”the simple view of reading” 
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(Gough & Tunmer, 1986). Jag beskriver också teorin om ”matteuseffekten” (Stanovich, 1986) 

och ett avsnitt tar upp några forskares syn på begreppet läslust. 

Den andra delen handlar om motivation. Jag har valt att dela in den teorigenomgången i ett 

avsnitt som tar upp själva begreppet motivation medan de två andra avsnitten behandlar 

motivationsteorier samt motivation och undervisning. Det finns en stor mängd forskning om 

motivation och jag har valt ut en liten del av den omfattande litteratur som finns och försökt 

använda mig av de begrepp och motivationsteorier som jag funnit vara relevanta för mitt 

examensarbete. Jag beskriver kortfattat sex olika begrepp och teorier inom 

motivationsforskningen; attributionsteorin, målorienteringsteorin, självvärderingsteorin, 

förväntans- och värderingsteorin, teorin om inre och yttre motivation samt begreppet ” self- 

efficacy” (Schunk m.fl., 2010). I det tredje avsnittet, som handlar om motivation och 

undervisning, lyfter jag fram Guthrie och Wigfields (2000) teori, ” the reading engagement 

theory”. 

 

3.1 Läsa 
 

Under rubriken läsa redogör jag för vad forskningen anser det innebär att kunna läsa. Jag 

beskriver också begreppet matteuseffekten och i det tredje avsnittet beskriver jag en del forskning 

kring begreppet läslust. 

 

3.1.1     The simple view of reading 

”The simple view of reading”, Reading = Decoding x Understanding (Gough & Tunmer, 1986), 

betraktas av läsforskare som en vedertagen formel för vad läsning är. Decoding är en 

omkodning av ett grafem, en bokstav, som görs om till ett fonem (språkljud). När processen 

blir automatiserad kallas det igenkänning och skall överinläras för att automatiseras. 

Understanding innebär att man förstår ordens betydelse och textens innehåll. På svenska 

lyder formeln för läskunnighet, L = A x S, Läsfärdighet = Avkodning x Språkförståelse. 

Avgörande är att bägge delar fungerar, för om en av faktorerna saknas blir produkten noll 

(Elbro, 2011). Med läs- och skrivinlärning menas det allra första erövrandet av skriftspråket. 

Läsundervisningen handlar om att hjälpa eleven att ”knäcka koden”, att kunna ljuda ihop 

bokstäver till ord. Avkodning är grunden till läsutveckling och automatisering av läsandet. 

”Automatisering uppnås genom övning.” (Elbro, 2011, s. 39). Barn behöver en god 

fonologisk medvetenhet för att kunna ordavkoda. En god ordavkodning leder till ett flyt i 
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läsningen som i sin tur ger läsförståelse. Läser barnet och förstår vad det läser så stimuleras 

läsintresset och ett ökat läsande ger ännu bättre förståelse (Lundberg & Herrlin, 2003). Elbro 

(2011) menar att det finns andra faktorer som också påverkar individens läsning. Det kan 

vara faktorer som motivation, textens utformning, tidpunkt på dagen, bekymmer osv. Alla 

dessa faktorer påverkar läsningen men i grunden är det antingen avkodningen eller förståelsen 

som påverkas (Elbro, 2011).

 

3.1.2     Matteuseffekten 

Matteuseffekten är ett begrepp som myntades av den kanadensiske forskaren och psykologen 

Stanovich (1986) och är hämtat från Matteusevangeliets kapitel 25 i Bibeln. Där handlar det 

om en rik man och hans tjänare. Den tjänare som förvaltat mannens pengar på bästa sätt belönas 

medan den som, utifrån sin förmåga, inte kunnat göra ett tillräckligt bra resultat drar den rike 

mannens vrede över sig och blir utslängd från huset. Begreppet används inom läsforskningen 

och innebär att barn som läser och förstår läser ännu mer och ökar då sin förståelseförmåga. 

Effekten blir den motsatta då svaga läsare ofta läser mindre och mindre och läsförståelsen 

utvecklas då inte i samma takt som för starkare läsare. Konsekvensen kan då bli att motivationen 

avtar och läsundvikande strategier utvecklas istället. Det blir en uppåtgående och en 

nedåtgående spiral och glappet mellan de barn som läser lite och de som läser mycket ökar över 

tid (Westlund, 2009). Det finns dock forskare som ifrågasätter matteuseffekten och menar att 

skillnaderna inte ökar över tid utan att svaga läsare under vissa förutsättningar kan komma 

ifatt de duktiga läsarna (Juel, 1988). 

 

 

3.1.3     Läslust 

I läroplanen för grundskolan står att skolans uppdrag är att ge en god miljö för lärande och 

utveckling och ”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 

och vilja och lust att lära.” (Skolverket, 2011, s.10). Undersökningar visar att det finns ett 

samband mellan barns intresse för läsning och deras faktiska läsförmåga. Ju mer barn läser och 

är engagerade i läsning desto bättre lyckas de med sin läsning (Skolverket, 2012).  

Elam och Widhe (i Tengberg & Olin-Scheller, 2015) problematiserar begreppet lust kopplat 

till läsning. Författarna menar att läslust och läsförståelse hänger ihop och är beroende av 

varandra. En njutning infinner sig hos läsaren när läsningen bekräftar hens förväntningar, 

övertygelser och kunskaper. De menar vidare att lusten haft en underordnad betydelse historiskt 

sett och att det skett en förskjutning av ordet lust till det mer intellektuella ordet intresse i 

kursplanen för svenska i den nya läroplanen, ”Undervisningen ska stimulera 
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 elevernas intresse för att läsa och skriva.” (Skolverket, 2011, s. 222). Författarna är kritiska till 

att lustbegreppet saknas och inte ses som en viktig del i elevernas läsutveckling (Tengberg & 

Olin-Scheller, 2015). 

I Vetenskapsrådets kunskapsöversikt (2015) om läs- och skrivundervisning för yngre barn 

poängteras att både hemmiljön och skolmiljön påverkar elevens läslust. Läsaktivitet på fritiden, 

föräldrars attityder till läsning och läsvanor innan skolstart var exempel på faktorer som 

påverkade läslusten. I rapporten belyses också den forskning som sammanför 

motivationsprocesser, kognitiva strategier och beteende som faktorer som tillsammans påverkar 

läslusten. ”En engagerad läsare har en inre motivation att läsa, är kognitivt aktiv och visar upp 

ett aktivt beteende. Motivationella och kognitiva variabler samt beteendevariabler är starkt 

korrelerade med varandra” (Vetenskapsrådet, 2015, s. 55). Forskarna lyfter också fram att 

elevernas kognitiva förmågor behöver utvecklas för det påverkar läslusten positivt. Det är 

viktigt att innehållet i undervisningen känns relevant för eleverna, att de har möjligheter att 

välja arbetsuppgifter som stimulerar till självständighet och till samarbete som främjar social 

motivation. Det är också viktigt att uppgifterna känns meningsfulla för det främjar den inre 

motivationen. För att skapa läsförståelse och läslust bör elevernas undervisning innehålla 

högläsning, lärarledd läsning i mindre grupper, skrivning, självständig läsning och explicit 

undervisning i läsförståelsestrategier (Vetenskapsrådet, 2015). 

Gallagher (2009) menar att den amerikanska skolan tar död på elevernas läslust. Skolan kan 

inte skylla på elevernas bakgrund utan misslyckandet med att skapa läslust beror främst på 

skolans bristande förmåga att stödja och uppmuntra eleverna. Med begreppet ”readicide” 

(Gallagher, 2009), som är en sammanslagning av orden read och suicide, menar han att läslusten 

dödas pga. att skolan präglas av en test- och provkultur. Den viktiga tiden i skolan äts upp av 

testadministration istället för att användas till undervisning. Vidare menar han att lärare 

överanalyserar och överarbetar texters innehåll vilket leder till att eleverna blir uttråkade och 

intresset för läsning dör. Läsning av omvärldslitteratur såsom tidningar, tidskrifter och 

bloggar görs inte i den omfattning som det borde göras för att väcka ett samhällsengagemang 

och en läslust hos eleverna. Detta är en fara för demokratin och kan i förlängningen leda till ett 

samhälle där en stor del av befolkningen inte är tillräckligt läskunniga medborgare (Gallagher, 

2009).  Schmidt (2013) är inne på samma tema och hon lyfter fram vikten av att texter, miljöer, 

karaktärer och handling diskuteras och problematiseras i en s.k. tolkningsgemenskap (Jönsson, 

2007). Schmidt (2013) menar att tidigare forskningsresultat visar att klassrummen är för tysta 

och styrs av en stark tradition av genomgångar, instruktioner och individuellt arbete. I en 
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tolkningsgemenskap lyfter pedagogen även in andra typer av texter för att engagera och 

motivera eleverna. Det kan vara texter från bloggar, tidningar, dataspel och filmer (Schmidt, 

2013). 

Även om läslusten kan stimuleras genom att använda digitala medier och texter, är det inte 

självklart att detta förbättrar elevernas läsförmåga i stort. I Skolverkets rapport (2013) om digital 

och traditionell läsning (text på papper) visar resultatet att traditionella läsare har större läslust och 

läser mer på fritiden än digitala läsare. Rapporten visar att det finns en stark korrelation (0.87) 

mellan de traditionella och digitala lästesten vilket innebär att en elev med bra resultat på det ena 

lästestet även har bra resultat på det andra lästestet. Resultatet visar också att traditionellt goda 

läsare har lika bra resultat som goda digitala läsare medan goda digitala läsare har lägre resultat 

på det traditionella lästestet (Skolverket, 2013).  

Høien och Lundberg (2013) lyfter fram förmågans betydelse för läsförståelsen och i 

förlängningen läslusten. En elev behöver ha tillgång till ett stort ord- och begreppsförråd för att 

förstå en texts innehåll. Ordförrådet utökas genom läsning och om elever undviker att läsa 

utvecklas inte ett tillräckligt stort ordförråd för att förstå innehållet i en text och detta innebär 

att oviljan att läsa förstärks. Elbro (2011) anser att en texts visuella utformning har betydelse 

för läslusten. En text kan vara svårläst eller sakna bilder vilket kan vara faktorer som påverkar 

läslusten. 

 

 

3.2     Motivation 

Under rubriken motivation redogör jag för själva begreppet motivation, motivationsteorier samt 

motivation och undervisning. 

 
 

3.2.1    Begreppet motivation 

Begreppet motivation och teorierna om motivation har en lång historia som tar sin grund i 

principen om hedonism (Jenner, 2004). Den innebär att människor vill nå välbefinnande och 

njutning i livet och undvika det som smärtar. Hedonismen som förklaringsmodell för mänskligt 

beteende förekom bland 1700- och 1800-talens filosofer. Under 1900-talet utvecklades de 

beteendevetenskapliga ämnena psykologi och pedagogik och motivationsteorierna utvecklades 

vidare inom dessa riktningar (Jenner, 2004). En definition av begreppet motivation lyder 

”Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and sustained.” (Schunk 

m.fl., 2010, s. 4). Motivationen har betydelse för när en handling eller aktivitet sätts igång och 
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upprätthålls och den har betydelse för individens beteende när det gäller ansträngning, 

koncentration och uthållighet (Skaalvik & Skaalvik, 2015). Jenner (2004) definierar motivation 

utifrån tre liknande aspekter, nämligen drivkraften dvs. det som sätter igång en handling eller 

ett beteende, målet för beteendet och individens självförtroende. 

 

En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser beteenden eller handlingar 

riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller inre. Vare sig målen uppnås eller inte, så blir resultatet en 

modifiering eller förstärkning av den inre drivkraften. (Jenner, 2004, s. 42). 

 

     3.2.2  Motivationsteorier 

Faktorer som påverkar en individs motivation kan förklaras och förstås utifrån sex olika teorier 

om individ och motivation som jag presenterar här nedan. 

Jenner (2004) menar att motivation inte är en egenskap eller en vilja hos en individ utan 

motivation handlar främst om erfarenheter av bemötande och förväntningar. Expectancy-value 

theory  (Eccles,  1983;  Wigfield,  Tonks  &  Klauda,  2009)  eller  på  svenska,  teorin  om 

förväntningar och värden, innebär att en individ gör en bedömning av sin förmåga och har en 

förhoppning om att lyckas med att utföra en uppgift. Tre faktorer påverkar en individs 

motivation, målet, målets värde och om det är möjligt att nå målet. ”Can I do this task? If the 

answer is ´yes´, most people will choose to engage in the task” (Schunk m.fl., 2010, s. 44). 

Teorin tar också upp värdet av att utföra en uppgift och om individen vill göra detta och i så 

fall varför (Schunk m.fl., 2010). För att uppleva att det är sannolikt att kunna nå ett mål är det 

också viktigt att en individ har erfarenheter av att lyckas. ”Men det hela kompliceras av att det 

inte bara handlar om att rent faktiskt uppleva framgångar, utan om hur vi tänker om framgångar 

och misslyckanden.” (Jenner, 2004, s. 49). 

Inom social kognitiv teori används begreppet self-efficacy (Bandura, 1997) som handlar om en 

individs tro på sin egen förmåga att lyckas genomföra en uppgift och påverkar individens 

förmåga att lyckas i olika sammanhang. Self-efficacy kan variera hos samma person beroende 

på uppgift. Förmågan till hög eller låg self-efficacy har stor betydelse för en individs beteende, 

den påverkar vilka mål vi sätter upp, förväntningarna på att nå målen och förmågan att 

genomföra det vi planerat (Skaalvik & Skaalvik, 2015). ”In short, we tend to engage more 

readily in activities where we feel we are competent than in tasks where we perceive we are 

lacking in skills” (Malloy, Marinak & Gambrell, 2010, s. 3). 
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Attribution theory, attributionsteorin, handlar om hur en individ förklarar sina framgångar och 

misslyckanden och detta har stor betydelse för motivationen. Förklaringarna till resultaten kan 

vara interna och bero på individen själv eller externa och förklaras med uppgiftens utformning, 

lärarens undervisning eller störande faktorer. Forskning tyder på att framgångar gärna 

attribueras internt medan nederlag attribueras externt (Skaalvik & Skaalvik, 2015). ”De med 

starkt självförtroende tvivlar inte på sig själva, ens efter misslyckanden. De med svagt 

självförtroende tror inte på sig själva, ens efter framgångar.” (Jenner, 2004, s. 58). Det finns 

fyra förklaringsorsaker till framgång eller misslyckanden; förmåga, ansträngning, uppgiftens 

svårighetsgrad, tur eller otur. Förklaringsorsakerna kan vara stabila och kan då inte påverkas av 

individen, som t.ex. begåvning, eller instabila och kan då påverkas av individen som t.ex. 

ansträngning (Weiner, Frieze, Kukla & Reed, 1971). Elever, men även lärare, tenderar till att 

vilja ta reda på orsakerna till sina misslyckanden i högre grad än att ta reda på varför en uppgift 

eller en lektion har lyckats bra. Förklaringen till att det som gått dåligt analyseras är att individen 

till nästa gång kan göra bättre ifrån sig om hen vet misslyckandets orsak (Schunk m.fl., 2010). 

Achievement goal theory, målorienteringsteorin, är en motivationsteori inom social kognitiv 

teori. Forskare menar att måluppsättande är avgörande för individens motivation (Schunk m.fl., 

2010). Målorienteringsteorin förklarar hur mycket kraft elever lägger ner på en skoluppgift, 

vilka orsaker de har till att arbeta eller inte arbeta med en uppgift (Patrick, Kaplan & Ryan, 

2011). Teorin om målorientering förklarar anledningen till att en elev har vissa mål och varför 

hen vill uppnå målen. Elevers målorientering kan vara antingen uppgiftsorienterad och innebär 

då att eleven jobbar för att lära och förstå, eller vara prestationsorienterad med viljan att framstå 

som duktig och visa upp sin kompetens för andra. Även en skolmiljö kan präglas av att vara 

uppgifts- eller prestationsfokuserad (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 

Self-worth theory, självvärderingsteorin, kan lätt blandas ihop med teorin om self-efficacy. 

Självvärdering handlar om en individs reaktioner och känslor om sig själv och är en allmän 

värdering av hur hen klarat en uppgift. Self-efficacy handlar om individens tro på sin egen 

förmåga att kunna genomföra en specifik uppgift (Schunk m.fl., 2010). Både teorin om 

självvärdering och teorin om self-efficacy handlar om en individs bedömning av sin egen 

kompetens och den bedömningen påverkar hens beteende och motivation. Medan self-efficacy 

innebär en bedömning utifrån egna konkreta erfarenheter av att lyckas eller misslyckas så sker 

självvärdering i en social kontext där elever jämför sig med varandra och också gör en värdering 

utifrån hur de tror de uppfattas av andra (Skaalvik & Skaalvik, 2015). 
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”Intrinsic motivation and extrinsic motivation are time and context dependent. They characterize 

people at a given point in time in relation to a particular activity. The same activity can be intrinsically or 

extrinsically motivating for different people.” (Schunk m.fl., s. 237).  

Skillnaden mellan inre och yttre motivation handlar om individens eget intresse och om 

uppgiften känns intressant och engagerande. Den inre motivationen infinner sig när själva 

uppgiften ger tillfredsställelse. Yttre motivation kan nås genom bestraffning eller belöning. En 

elev kan bli motiverad till att göra en uppgift genom att få pengar av föräldrarna eller slippa 

skämmas. Yttre belöning kan också vara autonom och handlar då om att individen ser att det 

finns ett värde i att utföra en uppgift även om den är svår eller ointressant (Skaalvik & Skaalvik, 

2015). 

 

3.2.3 Motivation och undervisning 

Guthrie och Wigfield (2000) har i sin forskning tagit fram The reading engagement theory där 

de redogör för motivationens betydelse för läsengagemang och läsbeteende. Motivationen kan 

komma inifrån och t.ex. handla om nyfikenhet, engagemang i ämnet eller mål som skall uppnås. 

Yttre motivation kan vara belöningar eller hot om bestraffningar. Den inre motivationen och 

lärandemål är avgörande för att lyckas som läsare menar Guthrie och Wigfield (2000). De 

presenterar i sin teori faktorer i undervisningen som stärker elevers motivation till läsning. 

Läraren bör vara engagerad, välja intressanta texter till eleverna, ha tydliga lärandemål, 

främja elevsamarbete och ge eleven möjlighet att välja. Det är viktigt att elever utvecklar 

både läsförmågan och läsmotivationen. ”Wigfield discusses the importance of developing both 

the skill and will to read” (Malloy m.fl., 2010, s. 27).  

Unrau, Ragusa och Bowers (2014) lyfter relationens betydelse för motivationen. De tillför ny 

kunskap till the reading engagement theory (Guthrie & Wigfield, 2000) genom en ny dimension, 

nämligen lärar- och elevrelationens stora betydelse för motivationen. De menar att skapandet av 

en förtroendefull relation mellan lärare och elev är speciellt värdefull för de elever som har 

inlärningssvårigheter. Lärarna som ingick i Unrau m.fl:s studie ansåg att relationen var 

avgörande för elevernas läsframgångar och att de med en god relation som utgångspunkt hade 

lättare att stödja och hjälpa elever vidare i sin utveckling (Unrau m.fl., 2014). 

Patrick m.fl. (2011) lyfter fram klassrumsmiljöns betydelse för att skapa motivation, 

engagemang och lyckade prestationer. De använder akronymen TARGET för att poängtera 

viktiga faktorer i undervisningen som påverkar motivationen positivt: tasks, authority, 

recognition, grouping, evaluation, time. Fritt översatt kan det sammanfattas med betydelsen av 
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uppgiftens utformning, lärarens ledarskap, minimera jämförande mellan elever, 

gruppsammansättningen, tydliga bedömningskriterier samt ett flexibelt användande av tiden. 

Reeve (2006) menar att motivationen kan påverkas av belöningar. Han hävdar att den inre 

motivationen kan stödjas med hjälp av rätt sorts yttre belöningar. Lärare kan öka elevers inre 

motivation genom att använda ett informativt och icke kontrollerande språk och svårigheter kan 

lyftas till gemensam undervisning om olika strategier. Lärare kan stärka den inre motivationen 

genom att bejaka och bekräfta det som är svårt och jobbigt för eleven men också förklara vinsten 

med att lära sig detta (Reeve, 2006).  

Very och Thomson (2013) menar istället att yttre belöningar kan motverka den inre 

motivationen. Elever som har en inre motivation drivs av nyfikenhet och/eller kunskapstörst 

och har en större uthållighet när en uppgift blir svår. Elever som drivs av att få yttre belöning 

för att motiveras t.ex. genom beröm, stjärnor, datatid etc. saknar den motivationen och ger 

lättare upp när de stöter på svårigheter. De menar vidare att elever med låg motivation ofta har 

många misslyckanden bakom sig. En avgörande faktor för att stödja elevers motivation är att 

lärare verkligen tror på sina elever och har positiva förväntningar. Forskarna lyfter fram 

motiverande strategier som lärarna kan använda för att stödja elevers inre motivation, vilket 

kan vara strategier i form av nåbara delmål, rätt utmaningar, ge adekvat och specifikt beröm, 

bejaka elevinflytande och valmöjligheter (Very & Thomson, 2013). 

God läsundervisning som skapar läslust och läsengagemang menar Malloy m.fl (2010) handlar 

om att skapa möjligheter och omväxling. Läsundervisningen bör innehålla olika former av 

läsmetoder som t.ex. parläsning, körläsning, högläsning, temaläsning och gruppläsning och det 

är viktigt att eleverna får vara aktiva i läsandet genom diskussioner om böcker eller teman som 

lästs (Malloy m.fl., 2010). Baker och Wigfield (1999) presenterar i sin studie olika dimensioner 

av läsmotivation och menar att en individs läsmotivation är mångfacetterad. En elev kan inte 

vara motiverad eller inte vara motiverad, det menar författarna är en förenklad bild av 

motivation och läsning. Elever kan ha många olika syften med sin läsning och olika syften vid 

olika tillfällen. Faktorer som påverkar läsmotivationen kan vara tilltron till den egna förmågan, 

nyfikenhet på uppgiften, engagemang, betyg eller om uppgiften känns viktig. Motivationen 

påverkas också av om eleven vågar anta en läsutmaning eller intar ett läsundvikande beteende. 

Alla dessa olika aspekter av läsmotivation är viktigt för lärare att ha kunskap om (Baker & 

Wigfield, 1999). 

Jenner (2004) tar upp förväntningarnas betydelse. I det pedagogiska mötet läggs grunden för 

motivation i relationen mellan lärare och elev och bemötande och förväntningar är då 
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avgörande. Förväntningarna har betydelse för hur en individs beteende kan påverkas och 

fungera som en självuppfyllande profetia i både positiv och negativ riktning. Det är dock så att 

en lärares positiva förväntningar inte alltid leder till goda resultat men utan positiva 

förväntningar uppnås nästan aldrig goda resultat. Fenomenet benämns som Pygmalioneffekten 

efter en grekisk myt och en teaterpjäs av George Bernard Shaw (Jenner, 2004). 

 

 

4 Metod 
 

 

Forskning kan bedrivas utifrån kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod. Kvantitativ 

forskning präglas generellt av ett mer naturvetenskapligt deduktivt perspektiv då en teori prövas 

och resultatet ofta är numeriskt, mätbart och generaliserbart (Bryman, 2011). Kvalitativ 

forskning utgår oftare från ett induktivt perspektiv där ny teoretisk kunskap skall konstrueras 

utifrån forskningsresultaten och presenteras med ord (Bryman, 2011).  

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) menar att forskaren bör vara öppen för vad de 

kallar triangulering och metodpluralism. De menar att flera metoder bör behärskas och kan sedan 

användas gemensamt av forskaren och hen ska vara öppen för att kombinera både 

kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Det övergripande perspektivet i min studie, och som innebär hur forskaren förhåller sig till 

kunskap, är epistemologiskt (Allwood & Eriksson, 2010). Med ett epistemologiskt perspektiv 

söker forskaren kunskap i empirin, vilket innebär att kunskap ska sökas genom erfarenheter ute i 

verkligheten (Allwood & Eriksson, 2010). Elevers berättelser om upplevelsen av fenomenet 

läslust har jag valt att tolka inspirerad av en hermeneutisk metodansats (Fejes & Thornberg, 

2009). I detta avsnitt redogör jag för hur jag gått tillväga med metodansats, urval, 

datainsamlingen, genomförande, etiska överväganden samt systematisering och analys av data. 

 

 

4.1     Metodbeskrivning - Hermeneutisk metodansats 

 
Jag har valt att inspireras av och att försöka utgå från en hermeneutisk metodansats. 

Hermeneutisk metodansats är en kvalitativ forskningsmetod. Denna metodansats passar bra när 

informanterna ska ges ett stort utrymme att välja själva vad de vill skriva om (Westlund, 

2009). Jag tilltalas av hermeneutikens forskarinställning som ska vara en nyfiken hållning till 
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materialet och låta det överraska och ta en annan riktning om det skulle vara så (Westlund, 

2009). Forskaren ska försöka lyssna in sig på materialet och låta det tala till en. ”Uttolkaren tar 

inte texten i besittning genom att fatta den intellektuellt. Tolkningsprocessen består i stället av 

att man låter en värld öppna sig” (Ödman, 2007, s. 30). Westlund (2004) beskriver förförståelsens 

betydelse och påverkan i tolkningsprocessen. Forskaren tar med sin historia, sina erfarenheter 

och känslor in i tolkningsarbetet. Både fördomar och förförståelse bör synliggöras. Inom 

hermeneutiken finns olika riktningar och Westlund (2009) beskriver tre olika förhållningssätt till 

det empiriskt insamlade materialet. I den existentiellt inriktade hermeneutiken fokuserar 

forskaren på att förstå författaren. Med inlevelse och empati ska forskaren kunna förstå det som 

skrivits bättre än författaren själv. ”Att förstå innebär att få till stånd en kommunikation mellan 

läsarens och författarens psyke, förståelsen kan ses som en gemenskap (”communion”) liknande 

den som uppstår vid en dialog ansikte mot ansikte” (Ricoeur, 1993, s.73). Den inriktning som 

kallas misstankens hermeneutik innebär att forskaren kan ge förklaringar till förståelsen av ett 

fenomen. Förklaringarna kan förtydligas genom att kvantitativa data tillförs tolkningen. Ord 

som förekommer ofta i informanternas texter kan presenteras i form av frekvenstabeller som 

infogas i helheten och stödjer forskarens tolkning (Westlund, 2009). Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2010) anser att metodvalet bör präglas av s.k. metodpluralism där forskaren 

ska kunna behärska och välja bland både kvantitativa och kvalitativa metoder och genom 

triangulering kunna kombinera dem. Den tredje riktningen inom hermeneutiken är en allmän 

tolkningslära där forskaren söker förståelse av ett fenomen genom att hela tiden ställa delar av 

textmaterialet i relation till helheten. Delen och helheten måste överensstämma. Förståelsen av 

ett fenomen eller ett budskap är viktigare i denna inriktning än förklaringen (Westlund, 2009). 

”Det som skall förstås i en text är inte först och främst den som talar bakom texten utan det 

som texten talar om – textens ”sak”, d.v.s. den värld som texten på något sätt utvecklar framför 

texten.” (Ricoeur, 1993, s. 77). 

Jag har inspirerats av hermeneutisk metodansats och försökt att lyfta fram min egen 

förförståelse, mina fördomar och kontextens betydelse för elevernas texter. Jag har inte valt 

någon av de olika riktningar som finns utan mitt fokus har varit att både tolka och försöka 

förstå vad begreppet läslust kan innebära för elever och försöka koppla detta till olika 

motivationsteorier. Inom hermeneutiken lyfts den hermeneutiska spiralen fram som ett 

förhållningssätt i tolkningen. Forskaren pendlar i sitt arbete mellan tolkningen av texten, 

textens delar och teorin och väger delarna mot helheten och är hela tiden medveten om 

kontextens och förförståelsens betydelse. Processen i hermeneutiskt tolkande kan liknas med 

att lägga pussel (Ödman, 2007). 
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 4.2    Urval 

 
Jag började med att skicka ut ett informationsbrev till lärare i min hemkommuns skolor, förutom 

den skola jag själv arbetar på. Jag valde att utföra datainsamlandet i olika klasser, stadier och 

skolor där jag själv inte känner eleverna eller har någon lärarrelation till dem. Jag ville att 

eleverna skulle kunna uttrycka sig i skrift vilket gjorde att jag valde elever i årskurs tre och 

nio. När jag funderade över urvalet kände jag en osäkerhet inför hur många elever och därmed 

texter som skulle behövas som underlag. För att inte få en för stor mängd texter att tolka och 

analysera så valde jag att göra datainsamlandet i två klasser. Det blev en klass i årskurs tre på 

en landsbygdsskola och en klass i årskurs nio på kommunens högstadieskola inne i tätorten.  

Sammanlagt har 38 elever deltagit, men med ett bortfall på en elev som inte skrev någon text, 

resulterade det i 37 texter. Jag hade från början tänkt att även elever i årskurs sex skulle delta 

men den begränsade tiden med att slutföra examensarbetet gjorde att jag nöjde mig med två 

klasser.  

De lärare som först svarade på mitt informationsbrev och visade intresse för att deras elever 

skulle kunna delta i min studie valde jag ut som möjliga informanter. Ett missivbrev (bilaga 2) 

skickades sedan hem till eleverna med examensarbetets syfte och information om de 

forskningsetiska principernas krav på information, samtycke, konfidentialitet, frivillighet och 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2010). Genom att jag har utgått från elevers texter så blev den 

forskningsetiska principen om frivillighet lättare att förhålla sig till. Om det hade funnits  elever 

som inte velat delta så hade deras texter inte behövt ingå i min studie eftersom jag ändå fått ett 

stort antal texter som underlag. 

 

 

4.3     Datainsamling 

 
Jag har valt att utgå från elevers texter om läslust och försökt göra en tolkande analys präglad 

av hermeneutisk metodansats. Genom att utgå från texter kan urvalet av informanter bli större 

än om jag valt intervju som datainsamlingsmetod. För att stödja skrivandet har jag utarbetat en 

tankekarta med frågor som kan fungera som stöd för skrivandet (bilaga 1). Jag valde att först 

göra en provlektion med elever i årskurs tre på min egen skola. Jag ville pröva om tankekartan 

skulle fungera och se hur eleverna tog emot uppgiften. Jag var intresserad av att få en bekräftelse 

på att det gick att genomföra skrivuppgiften med eleverna och att de kunde åstadkomma en text 
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utifrån det muntliga och skriftliga stöd som jag gav dem. Jag var vid detta tillfälle inte 

intresserad av texternas innehåll eftersom de inte skulle ingå i min studie. 

Jag genomförde två 40 minuters lektioner i två olika klasser för att samla in texter till min studie. 

De flesta elever hann skriva klart inom den tidsramen, övriga skrev vidare en stund till. Av de 

38 elever som var på lektionerna skrev 37 av dem texter som jag samlade in och använde i mitt 

examensarbete. 

 

 

4.4     Genomförandet 

 
Jag genomförde min datainsamling i två klasser. Vid första tillfället träffade jag 21elever i 

årskurs nio. Jag höll en kort introduktion då jag presenterade mig själv och uppgiftens syfte. 

Eleverna fick en tankekarta (bilaga 1), presenterad genom OH-kanonen, som stöd för sitt 

skrivande. Enligt hermeneutisk metodansats skall forskaren öppet redovisa sina fördomar 

(Westlund, 2004). Jag hade en del fördomar eller snarare farhågor innan jag gick dit. Hur 

kommer uppgiften tas emot? Eleverna kanske inte kommer skriva utan tycka uppgiften är töntig 

eller för otydlig. Jag kände en viss oro inför detta men eleverna ställde inga frågor eller uttryckte 

missnöje utan tog sig an uppgiften och skrev i ca 30 minuter. En av eleverna satt med under 

lektionspasset men ville inte skriva. När de var klara med sitt skrivande fortsatte de med andra 

individuella uppgifter. 

Det andra lektionstillfället genomfördes samma dag med 17 elever i årskurs tre. Lektionen 

genomfördes på samma sätt som med eleverna i årskurs nio. En kort presentation av mig själv 

och mitt syfte med uppgiften. Med de yngre eleverna kände jag ingen oro för hur uppgiften 

skulle tas emot utan oron handlade mer om att de skulle kunna uttrycka sig skriftligen och ha 

tankar kring läslust. Mina fördomar beträffande yngre elever innebar att de kanske inte skulle 

ha så många funderingar kring begreppet läslust och vilket skulle ge mig ett torftigt textmaterial 

att utgå från och ett otillräckligt underlag för tolkning och analys.  

Eleverna i årskurs tre kom till lektionen efter lunchrasten samma måndag som de äldre eleverna. 

De hade varit ute på rast och kom nyfikna in till lektionen. Eleverna undrade vem jag var, varför 

jag var där, skulle jag komma tillbaka igen en annan dag. När jag gick igenom uppgiften och 

visade tankekartan ville några elever gärna svara på frågorna muntligt. Det fick de inte utan jag 

sa att de skulle skriva ner sina tankar istället. På bägge lektionerna saknades det dialog och 

kommunikation mellan oss. Det var envägskommunikation där jag pratade om läslust, gick 
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igenom tankekartans stödstruktur och sedan fick var och en skriva i sin egen takt. Kanske hade 

det kunnat bli fylligare texter om jag istället hade låtit eleverna delge varandra synpunkter på 

tankekartans frågor. Det kunde kanske ha satt igång tankar hos några av de elever som inte 

visste vad de skulle skriva. 

 

 

4.5     Etiska överväganden 

 
Från början hade jag en idé om att endast intervjua barn med läs- och skrivsvårigheter. Det 

ställde mig dock inför en del etiska överväganden beträffande urvalet och gjorde att jag valde 

bort den typen av informanter. Dalen (2008) belyser svårigheter i intervjusituationer som är 

knutna till det specialpedagogiska området. Hon menar att det finns en risk för stigmatisering 

av svårigheter och att forskaren kan skapa oro hos informanten. Doverborg och Pramling (2012) 

beskriver hur intervjusituationen kan vara en svår balansgång mellan att låta barnet prata fritt 

och att som intervjuare styra eftersom det finns en risk att man annars inte får reda på det man 

vill. Jag valde därför att utgå från elevers texter om läslust för att underlätta datainsamlandet. 

Jag var också intresserad av själva texttolkningen och tänkte att den skulle ge mig ett ärligare 

underlag. I en intervjusituation kanske eleverna säger det förväntade till mig som vuxen eller 

inte vågar uttrycka känslor eller negativa åsikter. Det är troligen en fördom jag har och den 

fördomen gjorde att jag valde texter som tolkningsunderlag i min studie. 

Jag skickade hem ett missivbrev (bilaga 2) till vårdnadshavarna med examensarbetets syfte 

och information om de forskningsetiska principernas krav på information, samtycke, 

konfidentialitet, frivillighet och anonymitet (VR, 2010). Jag fick inga reaktioner eller frågor på 

det. Det var inte heller någon elev som uttryckte att deras text inte fick tas med i min studie. 

Eleverna kunde ju påverka vad de skrev och de skrev anonymt vilket förmodligen bidrog till 

att det inte kändes utlämnande. 

Jag ansåg att jag hamnade i ett etiskt dilemma när det gällde hur mycket stöttning eleverna 

skulle få under skrivandet av sina texter om läslust och hur mycket jag skulle pressa dem att 

skriva. En elev ville inte skriva utan satt bara tyst vid sin plats. Efter en stund gick jag fram till 

eleven och frågade om hen förstått uppgiften. Eleven sa att hen inte ville skriva och jag pressade 

inte på mer. Jag kände att det inte var etiskt försvarbart att kräva att eleven skulle delta. Jag 

hade när jag presenterade uppgiften sagt att det var frivilligt att delta. Jag hade nog kunnat ta 

hjälp av klassläraren, som också var med på lektionen, för att pressa eleven att skriva. Jag hade 
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gärna velat få tillgång till elevens tankar men jag lät hen vara ifred. Elevens motvilja att skriva 

hade kanske andra orsaker som gjorde att hen inte genomförde uppgiften. 

Beträffande de yngre barnen gällde det att undvika att ge för mycket information om 

skrivuppgiften. Jag hamnade då i ett pedagogiskt dilemma eftersom jag ville att de skulle skriva 

så fritt som möjligt samtidigt som jag vet av erfarenhet att många yngre elever behöver stöd för 

att över huvud taget kunna producera någon text. Det var lätt att hamna i en situation då jag 

styrde för mycket av ren välvilja för att få dem att skriva. För att inte styra eleverna för mycket 

pratade jag kort om begreppet läslust och som stöd för skrivandet fick de utgå från tankekartans 

frågor, vilka jag gick igenom med dem. De yngre barnen ville gärna svara på frågorna och 

räckte upp händerna men då bad jag dem att skriva ner sina tankar istället. Jag gjorde detta för 

att undvika att styra deras skrivande, undvika att de påverkades av andra elevers tankar, 

eftersom forskaren med ett hermeneutiskt synsätt vill försöka eftersträva att informanten är fri 

i sitt skrivande. Om jag styrde skrivandet för mycket och påverkade det som skrevs kom jag 

inte åt elevens egen upplevelse av fenomenet läslust. Det anser jag vara etiskt problematiskt 

eftersom de texter som jag sedan skulle tolka i så fall inte skulle kännas genuina. Oavsett 

ålder upplevde jag att det fanns elever som i en så här fri uppgift blev osäkra. De liksom letade 

efter vilka svar fröken kunde tänkas vilja ha. Tilltron till den egna förmågan, self-efficacy 

(Bandura, 1997), kan här spela roll för eleven.  

 

 

 

4.6     Systematisering och analys av data 

 
I min studie har jag utgått från elevers texter. Eleverna har utifrån en tankekarta skrivit om hur 

de upplever fenomenet läslust. Jag samlade in det empiriska materialet, dvs. elevtexter, från två 

olika årskurser men har inte redovisat resultatet utifrån respektive årskurs. Jag skriver 

uttryckligen i texten om det framkommit att det finns en skillnad i vad elever beskriver 

beroende på hur gamla de är. Jag har delat in resultatgenomgången i tre underrubriker, ”Läsa 

– ett måste eller ett måste”, ”Faktorer som påverkar elevernas läsning” och ”Elevers tankar 

om läsningens konsekvenser”. Två av mina forskningsfrågor handlar om lust kontra olust i 

samband med läsning. Jag ville få elevernas beskrivningar och uppfattningar om fenomenet 

läslust och vad det kan innebära. När jag i resultatet redovisar elevernas tankar i form av 

enstaka ord eller kortare uttryck använder jag citattecken och gemener. Citerar jag hela 

meningar använder jag versal i början på meningen. Elevers eventuella stavfel står omarkerade 
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för jag anser att det är oviktigt att notera dessa. Larsson (2005) lyfter fram vikten av att god 

struktur också ger god retorik då det viktiga i den kvalitativa studien framhävs. Enligt Fejes 

och Thornberg (2009) kan teorin behandlas på flera olika sätt. Ett förhållningssätt som 

författarna beskriver är att lägga teorin åt sidan och ”analysera data mer öppet och 

fördomsfritt” (Fejes & Thornberg, 2009, s.25). Jag har försökt att göra en fri och tolkande 

analys inspirerad av en hermeneutisk metodansats. En grundläggande tanke i hermeneutisk 

analys är att försöka få fram informantens perspektiv och den sociala kontextens betydelse för 

den text som skrivits (Bryman, 2011). I den s.k. hermeneutiska spiralen förekommer ett 

pendlande mellan teorin, den lästa forskningslitteraturen och det material som ska tolkas (Fejes 

& Thornberg, 2009). Jag tilltalas av hermeneutikens ambition att sätta läsaren i fokus och att 

materialet ska vara lättillgängligt. 

 

 

 

4.7     Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen tar jag upp och diskuterar hur jag förhållit mig till och lyckats med min 

studies olika metoddelar. Metoddiskussionen är indelad i tre avsnitt som berör syfte och 

forskningsfrågor, metodansatsen och validitets- och reliabilitetsbegreppen. 

 

 

4.7.1 Syfte och forskningsfrågor 

Mitt syfte med denna studie har varit att beskriva elevers upplevelse av fenomenet läslust och 

det motsvarande läs olust. Jag har också velat undersöka vilka faktorer som påverkar 

motivationen positivt och negativt. Jag anser att mina forskningsfrågor angående läslust och 

motsatsen läsolust blivit tydligt besvarade av eleverna. De har med ett tydligt och målande språk 

uttryckt vad läslust och läsolust innebär samt beskrivit faktorer som stimulerar och hämmar 

läsmotivationen. 

 

 

 

4.7.2 Metodansats 

Jag valde hermeneutisk metodansats för jag tilltalades av det öppna förhållningssättet i 

analysen. Forskaren ska vara emotivt öppen och leta efter känslouttryck och engagemang i 

texterna (Westlund, 2004). Jag har sedan under arbetets gång funnit att det har varit svårt att 
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strukturera materialet, systematisera det och återge resultatet på ett trovärdigt och berättande 

sätt. Svårigheten med en hermeneutisk tolkning har varit min egen bristande kreativitet och att 

lyckas med att analysera och lyfta fram elevernas perspektiv och kontextens betydelse har känts 

utmanande. Den hermeneutiska metodansatsen ställer stora krav och jag har inspirerats av den 

men ser mitt arbete som endast ett första försök att närma mig det komplexa hermeneutiska 

förhållningssättet. ”Hermeneutik kan med andra ord vara skeptisk i förhållande till sig själv, 

den kan både skapa, upplösa och återskapa kunskap.” (Ödman, 2007, s.15). 

Larsson (2005) menar att en viktig aspekt att förhålla sig till i analysen är att inte dra förhastade   

slutsatser som kan drabba oskyldiga. Han lyfter också en annan svårighet, nämligen betydelsen 

av ett heuristiskt värde då läsaren genom framställningen övertygas om att se någon aspekt av 

verkligheten på ett nytt sätt (Larsson, 2005). Att lyckats nå ett heuristiskt värde har inte varit min 

ambition men jag har försökt att praktisera den hermeneutiska spiralen där det ska pågå ett 

ständigt växelbruk mellan delen och helheten och mellan teorin och skrivandet (Westlund, 2004). 

Jag genomförde min studie utifrån elevers texter om läslust. Jag har givetvis funderat på hur 

resultatet blivit om jag istället valt intervju som datainsamlingsmetod. Hade en intervju med 

djupare frågor och möjlighet att ställa följdfrågor kunnat ge mer uttömmande svar att analysera? 

Tankekartans frågor var tänkta att fungera som ett stöd för eleverna. De skulle med hjälp av 

den skriva om läslust och läsning. Jag poängterade aldrig för eleverna att det var skönlitterär 

läsning som avsågs utan det tog både jag och eleverna för givet.  

Det är viktigt i en hermeneutisk analys att ta hänsyn till och lyfta fram det sammanhang, 

den kontext, som informanternas texter skrivs i (Westlund, 2004). Kontexten som provklassen 

befann sig i var välkänd. Jag var en vuxen som de tidigare haft undervisning med, vilket inte 

informantklasserna haft. Detta kan ha påverkat att informanterna skrev kortare texter eftersom 

jag var en ny vuxen som de inte kände och det kan ha varit svårt för eleverna att förstå vad jag 

ville att de skulle skriva. De befann sig i en ny kontext tillsammans med mig. Några barn räckte 

upp handen för de trodde att de muntligt skulle svara på tankekartans frågor. Men frågorna 

var endast tänkta som ett stöd ifall eleven inte visste vad hen skulle skriva om. För övrigt var 

eleverna fria att skriva om läslust helt utifrån egna upplevelser och synpunkter.  

 

 

 

 

  

4.7.3 Validitets- och reliabilitetsbegreppen 

Fejes och Thornberg (2009) belyser vikten av att kvalitativ forskning ska vara noggrann och 

systematisk för att vara trovärdig. Beträffande mitt arbetes reliabilitet, trovärdighet, så är min 
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studie och det resultat som jag presenterat trovärdigt utifrån dessa elevernas subjektiva 

upplevelser av läslust och läsmotivation. När det gäller mätbarhet dvs. studiens validitet så är 

min studie bara en inblick i ett fåtal elevers upplevelser av fenomenet läslust och vad som kan 

motivera respektive hämma den och kan inte generaliseras på grundskoleelever i allmänhet.  

 

Ödman (2007) ger ett hermeneutiskt perspektiv på vad forskning resulterar i. ”Den tolkning vi 

så gärna betraktar som slutgiltig kommer att omformuleras åtskilliga gånger under vårt liv. Vi 

>>fryser<< ett ögonblick av vår förståelseutveckling, tar en stillbild, det är allt.” (Ödman, 2007, 

s. 107). Jag kan säga att tillförlitligheten i min studie kan jämföras med en stillbild tagen ur 

verkligheten vid ett tillfälle, på en lektion, en dag i elevernas skolliv och deras upplevelser av 

fenomenet läslust präglas av kontexten de befinner sig i och analysen jag gjort påverkas av den 

förförståelse och de fördomar som jag bär på. 

 

 

 

 

5 Resultat 
 
 

Jag har i min studie inspirerats av hermeneutisk metodansats och valt att utgå från elevers texter 

för att därigenom förhoppningsvis ge dem ett utrymme att skriva så fritt och öppet de vill om 

fenomenet läslust. I redovisningen av resultatet låter jag därför elevernas röster lyftas fram 

genom ett rikligt antal citat. Jag vill därigenom få elevernas tankar och känslor att komma fram. 

En grundläggande tanke i hermeneutisk analys är att försöka få fram informanternas perspektiv 

och ge analysen en emotiv prägel. De rikliga citaten använder jag också för att sätta in läsaren i 

elevernas tankar och i den kontext som de befinner sig i. 

Jag har delat in resultatdelen i tre delar. I den första delen presenterar jag elevernas upplevelser 

av fenomenet läslust och vad lusten eller olusten innebär. Den andra delen lyfter elevernas 

beskrivningar om faktorer som påverkar läslusten positivt eller negativt. I den tredje delen 

redovisas elevernas tankar om nyttan med läsningen och vilka konsekvenserna kan bli av att 

läsa eller inte läsa. 
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5.1 Läsa – ett måste eller ett måste 

 

Som rubriken ovan och titeln på mitt arbete syftar på beskriver eleverna i de två klasser som 

utgör mina informanter att läsning kan vara ett p o s i t i v t  ” måste” och då förknippat med 

något som är lustbetonat för dem som har läslust. Läslust beskrivs av eleverna med känslor 

som roligt, kul och spännande och med stämningar som lugn, avkoppling, och fridfullhet. 

Eleverna upplever också läslust som förflyttningar i tid och rum, ”en mental förflyttning”, ”en 

tankeresa”, ”en möjlighet att resa in i andra människors tankar, känslor och livserfarenheter.” 

När elever har läslust beskriver de sitt engagemang i läsningen ”vill inte sluta”, ”som en 

magnet och boken dras till en” och ”som om man lever i boken”. En elev i nian beskriver läslust 

som ”hur tagen man kan bli” och ”hur fäst man kan bli” i en bok. En annan elev i nian ger 

uttryck för sin inlevelseförmåga, ”Det känns som allt som händer i boken händer en själv”. 

Elevernas positiva upplevelser av läslust är likartade och oavsett ålder beskrivs lusten till 

läsning och känsloengagemanget på liknande sätt. De äldre eleverna får ibland läslust genom 

filmupplevelser som de haft, ”finns det en bok till filmen känner jag nästan ett måste att läsa 

boken för att få fram den riktiga storyn”. 

I både yngre och äldre elevers upplevelse av läslust spelar kontexten i form av plats och tidpunkt 

en avgörande roll. Oavsett ålder verkar läslusten vara som störst på sommaren och i 

samband med semester. Läsning blir lustfylld och de bli motiverade när det är semester, 

sommar, fridfullt eller tyst. En elev beskriver känslan ”men är det utomhus en varm sommardag 

gör det ingenting med lite fågelkvitter”. En annan elev skriver att läslusten infinner sig ”ute på 

altanen när det regnar”. 

För andra elever är läsning ett måste och då i betydelsen av något de måste göra i skolan för det 

ingår i undervisningen och är då förknippat med olust och tvång. Av eleverna i årskurs tre är 

det bara tre av 17 elever som uttrycker olust i samband med läsning. På frågan vad som menas 

med olust skriver de mer allmänt att ”viljan saknas” och att läsa är ”tråkigt” eller ”jobbigt”. I 

årskurs nio är det 13 av de 21 elever som lämnade in en text till mig som skriver att de 

”känner inte för det”, ”gillar inte böcker”, ”onödigt”, ”jobbigt”, ”tråkigt” och ”extremt tråkigt”. 

Av 21 elever anger nio att det är tråkigt att läsa och några uttrycker synpunkter som att ”Av 

tråkiga böcker blir man så trött och orkar inte”, ”Det händer inget intressant och då fortsätter 

jag inte” och ”att bara läsa har ingen mening för mig. Jag får mer inlevelse igenom film och 

spel”. Eleverna uttrycker också åsikter om att läsning är onödigt eller oviktigt, ”Jag vill inte 

läsa för det finns viktigare saker att göra och roligare”. 
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5.2 Faktorer som påverkar elevernas läsning 

 
Eleverna uttrycker i sina texter både positiva och negativa faktorer som påverkar deras läsning. 

Flera av eleverna i nian kopplar ihop böcker och film. Film kan stimulera till läsning ”Oftast 

får jag min inspiration från bokbaserade filmer. Jag vet nästan direkt om jag tycker om det 

budskap som kommer fram i filmen. Efter detta så läser jag samma bok som filmen eller en bok 

utav samma författare”, men motsatsen finns också, elever som inte förstår varför de ska läsa 

när boken finns som film, ”Jag läser inte för jag tycker det är extremt tråkigt och onödigt för 

jag kan bara se en film istället”. En elev i nian menar att det stora utbudet av böcker gör det 

möjligt för alla att hitta rätt bok. Samma elev skriver att personliga intressen kan väcka läslust 

”Är man intresserad av klassisk musik och man får syn på en sådan bok på ett bibliotek så får 

man lust att läsa den eftersom den innehåller något man gillar”. Men det som också påverkar 

bristen på motivation är svårigheten för många elever att hitta rätt böcker ”Alla böcker som jag 

lånar ligger i mitt skåp halvutlästa eftersom jag tröttnar”, ”Jag blir ofta uttråkad när jag läser och 

därför måste jag ha en bok som jag verkligen fastnar i”. 

Tristess anger några av eleverna som en faktor som faktiskt kan ge läslust. Läslusten kan infinna 

sig när eleven har det tråkigt hemma och i brist på annan sysselsättning ”inget annat att göra”, 

”slipper måsten”, ”ifall jag har tråkigt” och ”tidsfördriv”. Annars är tidsbrist en faktor som 

eleverna nämner som orsak till varför de inte läser. Fritidsaktiviteterna gör att de inte orkar eller 

hinner läsa. 

En viktig faktor som påverkar de yngre eleverna läslust är att få vara hemma. De läser ”på 

kvällen”, ”i mitt rum” och det är ”mysigt i sängen”. Även vädret och årstiden spelar roll när 

det gäller att ge elever läslust. ”Jag får läslust på sommaren när det är varmt ute och man kan 

sola” och ”Jag läser väldigt sällan på fritiden en bok men jag brukar få läslust när jag är på 

semester då det är en fridfull miljö att läsa på”. 

Många av eleverna i nian skriver att de istället för böcker läser mycket på sociala medier, 

bloggar och nyhetssajter. De digitala kanalerna blir en faktor som påverkar deras läsande. ”Jag 

har ingen motivation och läser endast böcker när det är i samband med något skolarbete. Men 

jag läser bloggar och nyheter dagligen.”, ”Dock så läser jag mycket på mobilen eller datorn 

t.ex. Facebook, blogga, nyheter osv.” 
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5.3  Elevers tankar om läsningens konsekvenser 

 
Det finns elever i både årskurs tre och nio som i sina texter skriver om hur viktig läsningen är. 

Det handlar inte om vare sig lust eller olust utan om konsekvenser. Eleverna uttrycker mer 

allmänt att det är viktigt att läsa. Sedan finns det elever som enligt min tolkning ger läsandet en 

moralisk innebörd när de skriver om varför läsning är viktigt, ”Jag vet att om jag inte hade läst 

någonting hade jag inte kunnat någonting. Det är viktigt att läsa. Då lär man sig och klarar sig 

bättre i livet. Så läs!” och ”Om man inte kan läsa kommer man få det svårt i livet för det är 

mycket man måste läsa i vardagen”. Några av de äldre eleverna beskriver läsning i skolan som 

”tvång” och ”måste i skolan”. De yngre barnen uttrycker att det är bra att kunna läsa för att få 

jobb när man är vuxen, ”bra att kunna”, ha nytta av som vuxen” och ”för att kunna jobba”. 

Oavsett ålder anger eleverna i sina texter en rad positiva saker som de anser inträffar eller blir 

konsekvenser av att ha läslust. Treorna lyfter främst fram faktorer som kopplas till att deras 

läsförmåga utvecklas, ”man får bra flyt”, ”man lär sig nya ord” och ”man ska läsa för att bli 

bättra på att läsa”. Men även de yngre barnen ser andra nyttiga aspekter av läslust t.ex. ”lär 

sig nya saker” och ”man lär sig och hjärnan sätter igång”. Även de äldre eleverna skriver om de 

positiva faktorer som är skolrelaterade t.ex. utvecklandet av olika läsförmågor som ordförråd, 

läs flyt och läsförståelse. De beskriver också andra positiva konsekvenser av att läsa som att 

bli bättre på att förstå information och att kunna plugga till prov. Läsningen gör skolarbetet 

enklare ”Man får det lättare att formulera meningar på ett bra sätt”. En elev läser engelska böcker 

för utmaningens skull ”… då tycker jag att man får hjälp att hitta nya sätt att formulera sig på 

och att man utmanar sig själv lite…”. 

Eleverna i årskurs nio beskriver också i sina texter en mer pragmatisk nytta av läsning som 

innebär att om man kan läsa så kan man få jobb, man kan utföra olika arbetsuppgifter på jobbet 

och man kan läsa och förstå innebörden i t.ex. ett kontrakt. 
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5.4 Resultatdiskussion 

 

I min resultatdiskussion diskuterar jag resultatet utifrån de tre underrubrikerna kontextens   

betydelse för insamlandet av data, analys av elevtexter utifrån motivationsteorier och 

undervisningens betydelse för att skapa läslust. 

 

       5.4.1 Kontextens betydelse vid insamlingen av data 

 Miljön och kontexten har betydelse för hur ett fenomen uppfattas. Sammanhanget där texterna  

produceras påverkar deras innehåll. I en hermeneutisk analys skall kontextens betydelse beaktas i 

analysen av resultatet (Fejes & Thornberg, 2009). Jag genomförde datainsamlandet, d.v.s. 

elevernas textskrivande om vad läslust innebär för dem, med årskurs nio på den första lektionen 

en måndagsmorgon. Det var den sista dagen för ansökan till gymnasiet vilket innebar att några 

av eleverna först gick och skrev sin ansökan och sedan kom tillbaka och snabbt genomförde 

min skrivuppgift. Förmodligen fanns många blandade känslor samlade hos dessa elever. 

Förväntan, allvar och oro kan kanske ha varit något av vad eleverna kände denna morgon och 

texterna kan ha präglats av detta. Känslorna kan ha påverkat resultatet eftersom de hade 

framtiden i åtanke och alla elever vet att läsning är viktigt. 

Klassrumssituationen är en kontext, ett sammanhang, som också kan ha påverkat elevernas texter 

eftersom det blev nästan som en provsituation för dem när de under en viss tid skulle skriva för 

att ge mig underlag. Det kan ha pressat några elever och en enkät kanske hade varit bättre. Min 

egen person kan ju också ha påverkat. Jag var en del i den kontext som eleverna befann sig i och 

beroende på hur jag lyckades motivera och presentera uppgiften för dem kan givetvis resultatet i 

form av deras texter ha påverkats. 

 

5.4.2 Analys av elevtexter utifrån motivationsteorier 

Jag har nedan analyserat och tolkat mina resultat och försökt att koppla dem till de begrepp 

och teorier som jag valt som teoretisk grund i min studie. Min tanke med teorin om the simple 

view of reading (Gough & Tunmer, 1986) var att koppla den till förmåga och förståelse. Av de 

37 elever som deltagit i min studie och bidragit med sina texter om läslust så är det endast en 

elev som skrivit att hen haft svårt att läsa i början av sin skolgång. Inga andra elever har beskrivit 

att förmågan har påverkat deras läslust.  
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När det gäller den andra faktorn, nämligen förståelsen, tolkar jag att det bristande engagemang 

och ointresse som finns beträffande läsning av böcker kan ha att göra med förståelse av både 

ord och innehåll. Det som framträder i elevernas texter är att de tycker att det är svårt att starta 

läsningen och att det går trögt att ta sig in i handlingen ”det händer inget”, ”jobbigt”, ”orkar jag 

inte börja på en ny för jag tycker böcker brukar vara så tråkiga i början”. Westlund (2009) menar 

att läraren har en avgörande betydelse för elevernas läsförståelse. Hon poängterar vikten av att 

läraren är förtrogen med elevers läs- och skrivutveckling och har en strukturerad och 

medveten läsundervisning som ger eleven de verktyg och redskap som behövs för att utveckla 

sin läsförståelse. Eriksson Gustavsson och Samuelsson (2007) belyser vikten av att 

undervisningen i de tidiga skolåren riktas mot hela den skriftspråkliga förmågan, även benämnd 

med begreppet literacy, och innebär då både läs-, skriv- och talförmåga. 

Språket, muntligt och skriftligt, är således ett redskap för att kunna framföra sina ställningstaganden och 

åsikter i olika frågor, för att visa respekt och empati för andra, för att utveckla tillit till egen förmåga 

och för att känna trygghet i samspel med andra individer och i grupper. (Eriksson Gustavsson & 

Samuelsson, 2007, s.27). 

 

Eleverna uttrycker inte explicit i sina texter att de har svårigheter med läsningen utan det handlar 

enligt min tolkning mer om ovilja eller olust än oförmåga. Jag har inte fått några uttryckliga svar 

i deras texter som kan kopplas till en hög eller låg tilltro till läsförmåga. Ingen av eleverna skriver 

att förmågan är dålig eller bra och därför är det inte möjligt att koppla deras svar till begreppet 

self-efficacy (Bandura, 1997). Jag hade fått mer uttömmande svar om jag i min tankekarta ställt 

en specifik fråga om hur eleven upplever sin förmåga att läsa. 

Eleverna skriver att det finns ett värde med att läsa som därmed kan kopplas till förväntans- och 

värdeteorin (Eccles, 1983). Av de 17 eleverna i årskurs tre så är det ingen som uttryckligen säger 

att läsa är tråkigt. Flera av de yngre eleverna lyfter fram värdet av att läsa utifrån ett 

förmågeperspektiv, ”man lär sig nya ord och får bra flytt i läsningen” och ”man ska läsa för att 

bli bättra på att läsa”. Jag tolkar deras pragmatiska inställning till läsningen som en effekt av 

undervisningen. Lärare på lågstadiet poängterar ofta vikten av läsning och av egen erfarenhet som 

lärare på lågstadiet vet jag att samtal om läsutveckling finns med naturligt i den vardagliga 

undervisningen. De äldre eleverna beskriver också ett värde med läsningen, de läser ”för att förstå 

saker som ex information”, ”för att man får ett större ordförråd och så kan man få det lättare 

att själv skriva texter” och ”kunna plugga till prov”. Tio av de 21 äldre eleverna skriver att de 

inte värderar läsningen högt utan anser att det är tråkigt, ointressant eller meningslöst ”Jag 

tycker inte att det finns nått bra med att läsa det är bara tråkigt.” 
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Matteuseffekten (Stanovich, 1986) är ett begrepp inom läsforskningen som innebär att det 

utvecklas ett allt större glapp mellan läsande elever och läsundvikande elever. Barn som läser 

mycket utvecklar sin läsförmåga medan barn som läser lite inte når samma färdighet och får 

inte heller samma språkförståelse (Westlund, 2009). Konsekvensen för de elever som inte 

läser kan bli förödande eftersom de som vuxna kan få svårare att tillgodogöra sig 

samhällsinformation och därigenom kunna bli delaktiga i det demokratiska samhället 

(Gallagher, 2009). Jag kan i min studie inte påtala att jag ser en Matteuseffekt eftersom det 

skulle kräva en longitudinell studie med mätbara data. Det jag kan tolka utifrån elevernas texter, 

är vad jag skulle vilja kalla, ett ”attitydglapp” mellan de som läser för upplevelsens skull och 

de som inte ser någon mening med läsningen. De elever som läser får upplevelser, en elev i åk 9 

beskrev det som ”mentala förflyttningar”, medan ickeläsarna inte får dessa upplevelser och 

inte heller ser någon mening med läsningen.  

Många av eleverna i nian skriver att de läser mycket på sociala medier, bloggar och nyhetssajter 

”Jag har ingen motivation och läser endast böcker när det är i samband med något skolarbete. 

Men jag läser bloggar och nyheter dagligen”, och ”Dock så läser jag mycket på mobilen eller 

datorn t.ex. Facebook, bloggar, nyheter osv”. Det är just denna form av digitalt läsande som 

Gallagher (2009) menar att skolan måste bli bättre på att införliva i undervisningen för att 

engagera och motivera eleverna. Det är möjligt att både läslusten och läsförmågan skulle 

förbättras om de digitala texterna blev en naturlig del i undervisningen och inte enbart 

förknippades med läsning utanför skolan. Det skulle ge eleverna en utökad repertoar av texter 

som de kan känna igen sig i och relatera till (Schmidt, 2013). 

Teorin om inre och yttre motivation (Schunk m.fl., 2010) kan kopplas till den läsolust som 

framförallt de äldre eleverna ger uttryck för och handlar då om bristande motivation. De elever 

som uttrycker läsolust saknar den inre motivationen för att läsa och ser läsningen som jobbigt 

och tråkig. ”Kännetecken på elever som drivs av en yttre motivation: De betraktar läsningen som 

en ålagd uppgift, är ofta beroende av yttre belöningar och känner ingen lust att läsa.” 

(Westlund, 2009, s. 28). En elev beskriver tydligt hur ett yttre krav styr hens motivation att läsa 

”Jag läser endast böcker i skolan om man blir tvingad till det”. En annan elev skriver ”När vi 

läser i skolan är det lika tråkigt men jag gör det ändå”. Elever som drivs av en inre motivation 

blir istället uppslukade av boken och glömmer bort tiden (Westlund, 2009). Detta tillstånd 

beskrivs av de äldre eleverna ”Man försvinner in i en annan värld och kan stänga ute allt annat”.  

Teorin om attribution (Schunk m.fl., 2010) kan också kopplas till elevernas förklaringar till 

varför de läser eller inte läser. Enligt teorin så attribuerar, förklarar, en individ sina framgångar 
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eller misslyckanden med olika orsaker som kan vara av yttre slag eller bero på individen själv. 

Oftast förklarar en person sina misslyckanden med yttre faktorer medan framgångar förklaras 

utifrån inre orsaker i individen. Eleverna i min studie som inte läser eller känner läsolust och 

därigenom inte är motiverade att läsa, förklarar att det har två orsaker. Den första orsaken är att 

böckerna är tråkiga och ointressanta och den andra anledningen är att de inte kan hitta något 

bra att läsa, ”Jag läser inte för att jag tycker det är extremt tråkigt och onödigt för jag kan bara 

se en film istället” och ”Jag har lite tid brukar aldrig hitta något intressant att läsa och helt 

generellt gillar jag inte böcker”. 

 
 

5.4.3 Undervisningens betydelse för att skapa läslust 

Jag hade önskat att jag i informanternas texter hade funnit faktorer i undervisningen som 

påverkade läslusten men oavsett ålder och årskurs lyfter inga elever fram sådana faktorer. 

Troligtvis beror det på att jag inte ställde en konkret fråga om det på min tankekarta. Framförallt 

de yngre eleverna utgick från tankekartan och besvarade frågorna rakt av. Jag förvånas ändå 

över att de äldre eleverna inte någon gång skrivit i sina texter att läraren eller undervisningen 

påverkat deras läslust. En elev i årskurs nio nämner att hen fått hjälp av bibliotekarien ”Jag har 

fått hjälp av bibliotekarien och hon har tagit fram böcker. Men de intresserar mig inte tillräckligt 

för att jag ska fortsätta läsa dem”. Jag menar att här måste skolan bli den länk eller brygga som 

kan hjälpa dessa elever att komma över till den andra sidan där fantasi och inlevelse stimuleras. 

De elever som läser får upplevelser och ”mentala förflyttningar”, som en elev beskrev det, medan 

de som inte läser aldrig når detta abstrakta tillstånd. Westlund (2009) menar att undervisningen 

måste ge eleven läskompetenser.  

Ingen av de elever som ingår i min studie beskriver i sin text skolmiljön eller undervisningen som 

inspirerande för läslusten. Flera forskare (Westlund, 2009; Guthrie & Wigfield, 2000) lyfter fram 

betydelsen av att skapa mål, undervisa om strategier för att kunna övervaka sin läsning, samarbete, 

omvärldskunskap, högläsning, samtal om texter, valmöjligheter och intressanta texter för att 

eleverna skall utveckla lust och motivation. Lärarens betydelse som inspiratör och förebild nämns 

inte heller av barnen. Høien och Lundberg (2013) menar att en god inlärningsmiljö också präglas 

av en god relation mellan lärare och elev och har då stor betydelse för motivation och lärande. 

Den trötthet och tråkighet som läsning innebär har jag funnit intressant och försökt att tolka om 

det är ett uttryck för förmågebrister hos elever. Förmågebrister som då avser avkodningsförmåga 

och/eller läsförståelse. Endast en elev skriver uttryckligen att hen haft svårt att läsa på lågstadiet 

men inte har det längre. Det borde rimligen finnas flera elever både i årskurs tre och nio som har 
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läs- och skrivsvårigheter men det uttrycks inte i deras texter, i alla fall inte på det sättet. Kanske 

står detta ointresse för svårigheter med mer än att hitta intressanta böcker. 

 

Eftersom många av de äldre eleverna upplever läsning som ointressant och oviktig är det viktigt 

att fundera över hur skolan ska lyckas med att skapa lust och motivation till läsning. De äldre 

eleverna skriver att de istället för böcker ofta läser digitalt. ”Ska jag läsa så gör jag det i spel 

eller på Facebok”, och ”Själv har jag aldrig typ lust att läsa en bok men jag läser massor annat 

som är på datorn och mobilen…”. Det har funnits två ord som jag funnit intressanta när jag 

analyserat elevernas texter. Orden är men och dock. Att eleverna inte läser och uttrycker en 

olust eller ett ointresse för böcker betyder inte att de inte läser. Eleverna läser dagligen men de 

läser digitalt. Jag tolkar orden men och dock som att eleverna skiljer på fint läsande dvs. 

bokläsande och mindre fint läsande och till den sista kategorin hör det digitala läsandet. ”Jag 

läser oftast inte böcker på fritiden. Dock så läser jag mycket på mobilen eller datorn t.ex. 

Facebook, bloggar, nyheter osv”. ”Jag har ingen motivation och läser endast böcker när det 

är i samband med något skolarbete. Men jag läser bloggar och nyheter dagligen. Jag tycker 

om att läsa om detta eftersom det inspirerar och intresserar mig.” Läsningen som sker i böcker 

ses av många som ointressant och svår. Skolan lyckas inte skapa läslust, i betydelsen av att läsa 

böcker, vilket eleverna i min studie indirekt uttryckt genom att inte nämna undervisning eller 

lärare som inspirationskällor för deras läsning. Gallagher (2009) lyfter fram betydelsen av en 

undervisning som möter eleverna och lyfter in den digitala läsningen i form av sociala medier, 

nyheter och bloggar för att det skapar lust och engagemang hos eleverna. 

 

 

 

6 Slutsatser 

 
En slutsats som jag kommit fram till utifrån elevernas texter om läslust är att även om alla 

elever inte läser böcker så läser de allra flesta numera digitalt. Det får mig att fundera över om 

det digitala läsandet kan förändra läsbeteenden och då främst bokläsandet i positiv riktning i 

framtiden. Skolverkets rapport (2013) visar att goda digitala läsare inte har samma läslust som de 

goda traditionella läsarna men min förhoppning är ändå att den explosion av digitalt läsande som 

skett de senaste åren på olika forum, bloggar och sociala medier ändå kommer att ha en positiv 

effekt på både på lust och förmåga på lång sikt.  
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Ytterligare en slutsats som min studie gjort mig medveten om är undervisningens betydelse för 

elevernas läsande. Forskningen lyfter fram vikten av en medveten läsundervisning men också 

elev- och lärarrelationens betydelse för en läsfrämjande lärandemiljö (Gallagher, 2009; 

Westlund, 2009; Malloy m.fl.. 2010; Høien & Lundberg, 2013). Därför har jag blivit lite 

bekymrad när jag i min studie inte sett att eleverna lyfter fram vare sig undervisning eller 

lärare som betydelsefulla för inspiration, motivation och lust. Det kan givetvis ha med min 

begränsade studie att göra eller just mina informanters specifika upplevelser av läslust. Givetvis 

kan kontexten vid genomförandet också haft betydelse liksom min analys och tolkning av det 

resultat jag fått fram. Men ändå tolkar jag att eleverna uttrycker något som vi alla verksamma 

inom skolan kan ta till oss som kritik från våra elever.  

 

Utifrån en specialpedagogisk synvinkel behöver jag som speciallärare med inriktning mot läs- 

och skrivsvårigheter arbeta med att stödja lärare att utveckla och använda motiverande 

arbetsformer i undervisningen som t.ex. undervisning i läsförståelsestrategier, ge möjligheter för 

eleverna att välja intressanta texter och möjliggöra elevsamarbete, allt för att främja läslust och 

läsmotivation.  

 

Min roll som speciallärare innebär också att hjälpa elever med bristande färdigheter, t.ex. när det 

gäller avkodningsförmåga, att utveckla sina förmågor och därigenom få känna att de kan och att 

de utvecklas, vilket är avgörande för att få motivation och att känna lust till läsning.  

 

 

 

 

7 Förslag till fortsatt forskning 

 
Fortsatt forskning om läsmotivation och läslust skulle kunna genomföras som en longitudinell 

studie över tid och följa barn genom deras skolgång och se hur läslusten och läsförmågan 

utvecklas och hur den ser ut i olika åldrar. Genusaspekten, hur skiljer sig pojkar och flickor 

åt och hur förändras det över tid, vore också intressant att studera. Forskning som vänder 

på perspektivet och utgår från pedagogernas uppfattning om läslust och läsmotivation och hur 

den bäst stimuleras vore också intressant att få ta del av. 
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Bilaga 2  Missivbrev 
 

2016-02-05 
 

 

 

Hej! 

Jag heter Anette Sundin och arbetar som speciallärare på Centralskolan i 

Åtvidaberg och studerar samtidigt på speciallärarprogrammet vid Linköpings 

Universitet. I min utbildning ingår en examensuppgift där jag sista terminen ska 

göra en studie och en uppsats om läs- och skrivutveckling. Jag har valt att skriva 

om elevers läslust, ”Läslust – vad är det? Barns tankar om läslust, läsolust och 

vad som skapar motivation att vilja läsa”. 

Jag kommer till skolan vecka 7 för att genomföra en skrivlektion. Jag har 

slumpmässigt valt ert barns klass och jag analyserar inte barnens texter enskilt 

utan jag analyserar och tolkar alla texterna utifrån mina forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver barn begreppet läslust? 

2. Finns det ett motsatt begrepp, läsolust, och hur beskrivs den? 

3. Vilka faktorer påverkar läsmotivationen positivt? 

4. Vilka faktorer påverkar läslusten negativt? 

Min studie utgår från de forskningsetiska principerna (www.vr.se) vilket innebär 

att elever och skola är anonymiserade. Eleverna deltar helt frivilligt och kan 

avbryta när de vill. För att kunna genomföra min lektion och göra 

datainsamlingen (elevernas texter) så behöver jag vårdnadshavarnas 

medgivande. Om ert barn inte vill delta kan ni meddela klassläraren detta, annars 

behöver ni inte göra något mer än att ta del av denna information. Har ni några 

frågor kan ni kontakta mig eller kursansvarig på LIU: 

Anette Sundin: 070-63 66 408 anette.sundin@atvidaberg.se 
 

Lotta Holme. lotta.holme@liu.se 
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