
 

 

 

Självständigt arbete II 

Läsmotivation och kunskaps-

krav – i harmoni? 
En studie av hur sex lågstadielärare arbetar med 

läsmotivation inom ramarna för läroplanen 
 

Författare: Sofia Björnsdotter & 

Sarah Kihlman 

Handledare: Martin Hellström 

Examinator: Niklas Schiöler 

Termin: VT 2017 

Ämne: Svenska 

Nivå: Avancerad nivå 

Kurskod: 4GN03E 



  
 

i 
 

Abstract 
The aim of this study is to gain insight into how teachers work to create motivation to 

read while simultaneously ensuring that pupils achieve the required knowledge. To 

investigate this, qualitative interviews were conducted with six teachers at two different 

schools. The working methods and important aspects that the teachers described were: 

reading aloud, conversations about books, competitions, accessibility and time for 

reading. The difficulties they mention are decoding problems, circumstances at home, 

and the choice of book. They also highlight their own role and that of parents as reading 

models for the pupils. The results suggest that the teachers do not regard the required 

knowledge as an obstacle in their work of motivating pupils to read, but they bring up 

certain problems with assessment. The working methods can affect the inner and the 

outer motivation in different ways. Motivating the pupils through competitions is 

problematized on the basis of research. 
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Title 
Motivation to read and required knowledge – in harmony? 

A study of how six primary teachers work with motivation to read within the framework 

of the curriculum 

 

Tack 
Ett stort tack till lärarna som tog sig tid att besvara våra frågor trots att de hade mycket 

att göra. 
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1 Inledning 
Betydelsen av en god läsförmåga definierar Fredriksson och Taube (2012:9) som ”en 

central förmåga som påverkar alla delar av en människas liv”. En av beståndsdelarna i 

läsförmågan är läsförståelsen. Denna del påverkas i hög utsträckning av läsmotivationen 

och forskning pekar på att de samverkar (Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004; Deci, 

Koestner & Ryan 1999). Kravet på läsförståelse fordrar stor flexibilitet av läsaren, man 

bör kunna läsa i olika sammanhang (Fredriksson & Taube 2012:199). Genom att drivas 

av en inre motivation i sin läsning skapas positiva följder för läsförståelsen. I läroplanen 

för grundskolan ställs krav på vad eleverna ska lära sig samtidigt som det poängteras att 

eleverna ska inspireras till självvald läsning (Skolverket 2016:247). Eftersom läsning 

inte enbart är ett medel för att inhämta kunskap utan även ett verktyg för 

personlighetsutveckling är det en betydande färdighet för den moderna människan. En 

av egenskaperna hos en god lärare är att den aktivt och medvetet arbetar med elevernas 

läslust, läraren ska vara en förebild för eleverna (Frost 2002:98). Frågan är hur lärare 

skall gå tillväga för att ingjuta motivation i sina elever.     

 

1.1 Syfte  
Syftet för den här studien är att ta reda på vad lärare berättar att de gör för att bidra till 

elevernas livslånga läsmotivation. Samtidigt ska kunskapskraven, som står angivna i 

den gällande läroplanen, uppfyllas. 

 

1.2 Frågeställning 

• Hur beskriver sex lärare sin verksamhet för att skapa läsmotivation samtidigt 

som eleverna ska uppnå läroplanens kunskapskrav? 
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2 Teori 
I följande kapitel kommer begreppen läsförståelse och läsmotivation att presenteras. 

Eftersom studien berör läsmotivation och skapandet av detta används Self-determination 

theory som teoretiskt perspektiv. Inre och yttre motivation är grundpelarna i denna teori, 

vilka presenteras nedan. 

 

2.1 Begreppsdefinition 
För att förstå den lästa texten krävs erfarenheter som ligger utanför texten. Bland annat 

behöver läsaren ha insikter i hur världen fungerar för att kunna fylla ut de tomrum som 

finns i alla texter (Taube 2013:62). ”Läsförståelse tycks vara en produkt som står under 

inflytande av växelverkan mellan text och läsare” (a.a.). Det skrivna får alltså sin 

betydelse i kombination med de vetskaper om världen som läsaren redan besitter 

(Lundberg 2010:80). Processen inkluderar, utöver tidigare kunskaper, också motivation, 

strategier och läsfärdighet (Fredriksson & Taube 2012:69-70). En läsare med god 

läsförståelse är mer motiverad att läsa jämfört med en läsare med svagare förståelse, 

vilket beskrivs av Fredriksson och Taube.  ”Motivationen att läsa ökar just för att man 

förstår det man läser” (2012:108). Den kan vara så pass viktig att såväl önskan som 

förmågan att läsa påverkas (Roe 2014:51). Läsmotivation är alltså en förutsättning för 

framgångsrik läsning med god läsförståelse. Hur lärarna beskriver begreppet 

läsmotivation återfinns i analysen. 

 

2.2 Self-determination theory  
Den grundläggande tanken inom Self-determination theory (SDT) är att motivation är 

mångfacetterad (De Naeghel, Van Keer, Vansteenkiste & Rosseel, 2012:1007). De mest 

framträdande begreppen inom teorin är intrinsic och extrinsic motivation (a.a.). En 

svensk översättning av dessa är inre och yttre motivation, vilka kommer användas i 

denna studie. Ryan och Deci (2000:54) beskriver att alla människor besitter såväl inre 

som yttre motivation i olika grad. Den inre motivationen skapas av individen om den 

upplever att någonting är intressant. Gällande inre läsmotivation hos skolbarn kan det 

likställas med att självmant läsa. Den yttre motivationen handlar istället om att man blir 

motiverad av utomstående faktorer, som att få ett högt betyg eller undvika bestraffning 

(a.a.). Man bör inte se inre och yttre motivation som motsatser, en yttre motivation kan 

förändras till att bli en inre (Hidi & Harackiewicz 2000:169). Ett samspel dem emellan 

behövs för att lärande ska optimeras (Deci & Ryan 1985:245). 
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2.2.1 Inre motivation 
I den inre motivationen är det individens egen drivkraft som används, man utför något 

för sin egen skull (De Naeghel et al. 2012:1007). Motivationen kan exempelvis göra att 

man uppfyller ett mål som man själv satt upp, utan yttre påtryckningar (a.a.). Inre 

motivation består enligt Deci och Ryan (1985:254) av tre delar: nyfikenhet, inställning 

och en känsla av självbestämmande. Nyfikenheten är en viktig del eftersom människan 

är beroende av den för att utvecklas (Deci & Ryan 1985:245). Om en individ känner sig 

kompetent kan den inre motivationen öka (Ryan och Deci 2000:58-59). För att öka 

elevernas inre motivation behöver de stöttning i att känna sig just kompetenta och 

självbestämmande (a.a.). Schaffner, Schiefele och Ulferts (2013:381) menar att 

drivkraften i att göra något för sin egen skull är större än att göra något för att 

exempelvis vara bättre än någon annan. En konsekvens av att endast arbeta utifrån inre 

motivation kan bli att eleverna endast läser och lär sig sådant som intresserar dem (Deci 

& Ryan 1985:261).  

 

2.2.2 Yttre motivation 
Till skillnad från den inre motivationen drivs den yttre motivationen av faktorer utanför 

individen (De Naeghel et al. 2012:1007). Trots att den inre motivationen är viktig är den 

yttre motivationen stor hos många. I takt med att de sociala kraven ökar, ökar även den 

yttre motivationen (Ryan & Deci 2000:60). Ett av bekymren med en för stark yttre 

motivation är att läsförståelsen försvagas, för en välutvecklad läsförståelse krävs en inre 

motivation (Schaffner, Schiefele och Ulferts 2013:379-380). Ett resultat av att bli alltför 

beroende av den yttre motivationen är att individens egna drivkraft försvagas till förmån 

för att låta sig styras av andra (Deci, Koestner & Ryan 1999:659). Samtidigt kan yttre 

motivation ge förutsättningar för personen att komma i kontakt med något nytt så att en 

inre motivation skapas (Hidi & Harackiewicz 2000:156). 
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3 Bakgrund 
Forskning som knyter an till studiens syfte presenteras nedan. Inledningsvis berörs 

sambandet mellan läsförståelse och läsmotivation. Det följs av fördelarna med att läsa 

för barn och deras inställning till skolan. Därefter framförs forskning kring 

motivationsarbete i skolmiljö, vilket följs av en kort problematisering av den svenska 

läroplanen. 

 

3.1 Läsförståelse och läsmotivation 
Med utgångspunkt i PISAs tester från 2009 påvisade Fredriksson och Taube (2012:100) 

en koppling mellan vilken attityd eleverna har till läsning och deras resultat på 

läsförståelsetestet. Om eleverna har en positiv attityd till läsning förväntas de ha bättre 

läsförståelse. Detta kan kopplas till det Stanovich namngav Matteuseffekten. Den 

handlar om positiva och negativa spiraler (Stanovich 1986:382). De erfarenheter man 

har kring läsning påverkar vad man förväntar sig av kommande lässituationer (Marx 

Åberg 2016:161). Om erfarenheterna är positiva så väntar man sig liknande upplevelser 

igen och tvärtom om man har en negativ inställning (a.a.). En person som förknippar 

läsning med misslyckande kan således undvika aktiviteten och får därför sämre 

läsförståelse, vilket gör att den kanske ytterligare avstår detta. Samma fenomen 

beskriver Guthrie, Wigfield, Metsala och Cox (1999:251): att läsa mycket gör att 

läsförståelsen blir bättre. Det innebär att en elev som uppskattar läsning, läser mer, 

vilket ger en bättre läsförståelse som i sin tur gynnar fortsatt läsande. Den inre 

motivationen, som skapas vid god läsförståelse, påverkar således läsmängden positivt 

(1999:251).  

 

3.2 Elevens inställning 
Inställningen till skolan kan även den vara avgörande för hur elever hanterar med- och 

motgångar i sin läsning (Taube 2007:92-94). En negativ attityd till läsning och skolan 

kan påverka en lässvag elev så pass att den ger upp försöken att lära sig. För att undvika 

detta behöver eleven få en tilltro till sin egen läsförmåga, vilket även ökar motivationen. 

Skulle eleven istället ha en positiv inställning till skolan har den bättre utsikter att 

övervinna eventuella avkodningssvårigheter (a.a.). Guthrie, Wigfield och Perencevich 

(2004) menar att om en elev har tilltro till sin förmåga att läsa, lära och har en inre 

motivation ökar chanserna att den utvecklas till en engagerad läsare.  
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3.3 Att läsa för barn 
Högläsning är en aktivitet som kan vara motivationshöjande för barn (Franzén 

2010:12). Det finns ytterligare fördelar, exempelvis ett utökat ordförråd och en 

förbättrad kontakt mellan den vuxne och barnet (a.a.). Den gemensamma upplevelsen 

stärker barnets språkutveckling, vilket vidgar ordförrådet som kan leda till förbättrat 

lärande (Myrberg & Rosén 2006:189). För att högläsningen såväl som den egna 

läsningen ska upplevas som meningsfull krävs intresseväckande böcker (Franzén 

2010:10). Skulle boken vara för enkel eller för komplex riskeras intresset för boken att 

gå förlorat (Budge 2010:31). Samtidigt är högläsningen i sig inte tillräcklig för att 

barnet helt ska kunna ta till sig innehållet, för detta krävs ett samtal kring det lästa 

(Chambers 2010:21). I samtalet om boken kan dessutom motivationen stärkas (Roe 

2014:199).  

 

Hemförhållanden är avgörande för hur ofta barn exponeras för böcker (Roe 2014:55). 

Föräldrar som har ett eget läsintresse förser oftare sina barn med böcker, än de som inte 

läser själva (a.a.). ”Läsande föräldrar fungerar både som goda förebilder och som 

samtalspartner när det gäller läsning” (Roe 2014:56). Det ger barnet ett försprång i sin 

läsutveckling (a.a.). Även lärare kan fungera som goda förebilder och Taube (2007:94-

95) menar att de tillsammans kan bidra till skapandet av barnens läsmotivation.  

 

3.4 Motivationsarbete i skolan 
Det finns en stor mängd forskning som berör olika typer av motivationsarbete i skolan. 

En av tankarna är att eleverna behöver motiveras och det är lärarna som bär ansvaret för 

att lyckas med det (Porter 2010:12). Genom att göra undervisningen meningsfull och 

integrerad i världen utanför skolan kan en inre motivation skapas (2010:12-13). Lärare 

ska “always be looking for ways to create those meaningful experiences that add 

relevance to students’ reading” (Adams 2009:59). I Adams undervisning användes 

datorspel, där läsning hade en framträdande roll. Detta för att öka läsmotivationen 

genom meningsfulla läsupplevelser. För eleverna blev läsningen meningsfull och 

användbar då den användes i avseende att fullfölja ett spel (a.a.).  

 

3.4.1 Belöningar 
Forskarnas syn på hur motivation ska uppnås varierar, en av metoderna är att använda 

sig av belöning. En studie som undersökte belöningars påverkan av inre såväl som yttre 
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läsmotivation genomfördes på en grundskola i Taiwan (Chen & Wu 2010). Resultatet 

visade att den största delen av belöningarna påverkade den inre, yttre såväl som 

allmänna läsmotivationen positivt. Däremot, om slumpen avgjorde huruvida eleven blev 

belönad sänktes motivationen. Vad belöningen bestod av påverkade hur mycket 

motivationen förändrades. Vid materiella belöningar ökade motivationen något, men vid 

ickemateriella blev det än bättre. Denna typ av belöning kan exempelvis vara verbal 

feedback. Vad som belönades varierade, men det visade sig att den som gavs för elevens 

ansträngning hade störst påverkan (a.a.).  

 

Hur elever reagerar på belöningar har undersökts av, bland andra, läsforskaren Gravity 

Goldberg (2017:34). Hennes forskning tyder på att när barnen belönades materiellt för 

något de annars gjort drivna av sin inre motivation, i detta fall målande, sänktes 

motivationen. Detta, menar hon, orsakades av att barnen upplevde målandet som arbete 

istället för en självvald aktivitet (a.a.). I en studie gjord av Harackiewicz år 1979 

presenterades liknande resultat, elever som belönades för sina resultat i skolan fick en 

försvagad inre motivation jämfört med de elever som inte belönades (Deci & Ryan 

1985:51). Trots att det skiljer 38 år mellan studierna är resultaten likartade. Materiella 

belöningar som ges till barn kan resultera i skador på den inre motivationen som 

riskerar att bli bestående (Deci, Koestner & Ryan 1999:650). Ett första steg i att förmå 

eleverna att tänka och lära är att utesluta belöningar och straff (Deci & Ryan 1985:246).  

 

Deci, Koestner & Ryan (1999:639-659) har, i sin metastudie, påträffat signifikanta 

skillnader mellan olika sorters belöningar och deras inverkan på den inre motivationen. 

Den mest fördelaktiga varianten, menar även de, är verbal återkoppling. Däremot tycks 

den ha liten påverkan på barn. Samtidigt bör belöningar användas med försiktighet 

eftersom individen inte kontrollerar sin egen motivation utan låter sig styras utifrån, 

vilket kan få långtgående negativa effekter. Resultatet blir att personen inte tar lika stort 

ansvar för sin egen motivation. Om belöningen däremot ges i samband med en 

ointressant uppgift har den ingen påverkan på motivationen, varken den inre eller yttre 

(a.a.). En observant läsare noterar troligen förändringen av Deci och Ryans inställning 

till belöningar.  De menar inledningsvis att belöningar borde uteslutas för att få elever 

att tänka själva, men också att det kan finnas fördelar med verbal återkoppling. 

Slutsatsen att muntlig feedback skulle vara positiv framkom i en studie som utfördes 

senare än den som visade att belöningar borde uteslutas. Eftersom den senare studien 
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framhåller muntlig återkoppling som fördelaktig kan forskarnas förståelse för detta 

antas ha utvecklats. Sammanfattningsvis kan således konstateras att belöningar antingen 

kan stjälpa eller hjälpa den inre motivationen beroende på de bakomliggande orsakerna.  

 

3.4.2 Konkurrens 
Konkurrens i form av tävlingar kan verka både positivt och negativt på den inre 

motivationen (Deci, Koestner & Ryan 1999:658). Informella tävlingar där den egna 

insatsen sätts i centrum har positiv påverkan medan tävlingar gentemot andra i mer 

kontrollerade former kan få negativa konsekvenser (a.a.). Kritiker menar att tävlingar 

och belöningar kan kväva glädjen i att lära (Deci & Ryan 1985:247). De elever som 

drivs av en stark yttre motivation kan vara fokuserade på resultatet av sin läsning, 

snarare än läsningen i sig (Schaffner, Schiefele & Ulferts 2013:381). Det kan resultera i 

att de inte tar in texten och förstår den på samma vis som en inre motiverad läsare (a.a.). 

I lästävlingar uppmuntras ofta resultatorienterad läsning där sidantal är viktigare än 

läsupplevelsen. 

 

Betyg kan anses vara en form av tävling då man jämför sina resultat med 

klasskamraternas. Den yttre motivationen i samband med betyg kan öka på bekostnad 

av den inre motivationen (Deci & Ryan 1985:248). Att betyg kan sänka den inre 

motivationen är något annat som Gravity Goldberg har uttalat sig om. ”Ingen vuxen 

läser för att få betyg, så det är inte ett sätt att skapa läsare för livet. Betyg kommer i 

vägen för kärleken till läsning” (Thurfjell 2017).  

 

3.5 Den svenska läroplanen 
Den rådande läroplanen i den svenska skolan är mål- och resultatstyrd (Larsson & 

Löwstedt 2014:42). Att göra en bedömning utifrån förbestämda kriterier är tidskrävande 

och förutsätter att läraren är väl insatt i ämnet såväl som kunskapskraven (Lindström 

2013:22). Till följd av styrningen läggs en tung dokumentationsbörda på lärarna (Asp-

Onsjö 2017:108-110). Å andra sidan är de formulerade målen tydliga och bör därför ge 

bättre förutsättningar för likvärdighet jämfört med den tidigare läroplanen (Wahlström, 

2015:87). Samtidigt förs en politisk debatt kring huruvida målen förmår eleverna att nå 

så långt som de har kapacitet till (Håkansson & Sundberg 2016:64). Eleverna bedöms 

ofta och tanken med frekventa bedömningstillfällen tillsammans med detaljerad 

dokumentation är att stöjda eleverna i deras lärande (Asp-Onsjö 2017:117-118). Trots 
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detta har resultaten inte blivit som förväntat. Istället visar internationella tester att 

svenska elevers skolresultat har sänkts, vilket härleds till den här förändringen (a.a.). Att 

ha en läroplan som alla ska passa in i tar ifrån de svaga läsarna chansen att bli 

engagerade läsare (Allington 2013:525). Med anledning av det som framförts ovan 

förväntar vi oss att lärarna ser en viss problematik mellan att skapa inre läsmotivation 

samtidigt som elevernas kunskaper ska bedömas i förhållande till kunskapskraven. 

 

Den politiska styrningen ovanifrån kan medföra att skolans egna behov förbises till 

förmån för resultatstyrning, vad skolan faktiskt har för förutsättningar negligeras 

(Håkansson & Sundberg 2016:45; Scherp 2013:226). Ett annat bekymmer är att 

politiker ofta söker snabba lösningar, vilket blir problematiskt för en organisation som 

skolan (Håkansson & Sundberg 2016:16). Att styrningen till största delen sker 

ovanifrån skapar problematik, implementeringen blir svårhanterlig och skolans personal 

blir motsträvig till förnyelse (Scherp 2013:230). Istället bör regleringen ske i samspel 

mellan skola och politiker (a.a.).  
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4  Metod 
Kapitlet nedan beskriver studiens metod. Hur empirin samlades in, urvalet och 

analysmetoden presenteras. Som avslutning lyfts kritik emot metoden. 

 

4.1 Intervju 
Det studien efterfrågar är hur verksamma lärare kan arbeta med läsmotivation samtidigt 

som bedömning ska ske. Intervjuer lämpar sig bäst när upplevelser ska studeras (Dalen 

2008:15). För att besvara frågeställningen användes därför intervju som metod. En 

flexibilitet, där man kan lägga till och ändra frågorna under intervjuns gång, behövs för 

att återge en mer nyanserad bild (Dalen 2008:34; Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2011:40). Den här intervjustrukturen kallas semistrukturerad intervju (Denscombe 

2009:234).  

 

Förutsättningarna var att två intervjuare deltog vid varje intervjutillfälle. Fördelarna 

med detta är att en kan sköta huvuddelen av intervjun samtidigt som den andra kan 

komplettera med följdfrågor och föra anteckningar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

2011:53; Thomsson 2010:73). På så vis kunde kompletteringar göras och intressanta 

sidospår fångas. Vid samtliga intervjuer placerade vi oss i ett ostört rum kring ett bord 

för fyra. För att minska risken att informanten skulle känna sig obekväm placerade sig 

en av oss vid bordets kortsida. Thomsson (2010:85) beskriver det som fördelaktigt att, 

vid intervjuer, inte sitta mittemot varandra. Hur bekant informanten är vid miljön där 

intervjun äger rum kan även påverka hur trygg den är i situationen (Ryen 2004:97). 

Därför användes klassrum som lärarna befinner sig i dagligen för intervjuerna. 

 

Med hänsyn till metodvalet användes ljudupptagning vid samtliga intervjuer. Även detta 

blev informanterna tillfrågade om för att öka deras trygghet och uppfylla 

samtyckeskravet. En bra utrustning för ljudupptagning ger förutsättningar för en bättre 

analys (Bryman 2002:420). För att kunna analysera empirin på bästa sätt 

transkriberades intervjuerna. Transkriptioner kan genomföras på olika sätt beroende på 

vad som efterfrågas (Norrby 2014:99). I denna studie är det upplevelserna av 

läsmotivation och bedömning som ska studeras, vilket gjorde att intervjuerna återgavs 

på ett skriftspråkligt sätt. Trost (2010:158) menar att skrift- och talspråket skiljer sig åt i 

stor utsträckning och därför bör citat från intervjuerna anpassas till skriftspråkets regler. 
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För att göra informanternas resonemang rättvisa kommer därför språkets struktur 

anpassas efter de regler som finns för skriftspråket.  

 

4.2 Urval 
Informanterna är verksamma lärare från två olika skolor, en på landsbygden och en 

centralt belägen skola. Totalt intervjuades sex lärare vars yrkeserfarenhet är mellan 6 

månader och 20 år. Det vanligaste deltagarantalet i intervjustudier är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014:156) 15 +/- 10, vilket placerar den här studien inom dessa ramar. 

Genom att inte ha för många informanter möjliggörs en noggrannare analys (Kvale & 

Brinkmann 2014:157). En av intervjuerna användes som pilotintervju då frågorna i 

efterhand utvärderades. Fördelen med detta är att frågorna kan utvecklas utifrån svaren 

(Dalen 2008:40). Efter pilotintervjun togs inga frågor bort, däremot utökades 

intervjuguiden med en fråga (se Bilaga A). Trost (2010:144) skriver att även 

pilotintervjuer kan analyseras, förutsatt att de håller hög kvalitet. Intervjuerna var 

omkring 20 minuter långa och samtliga analyseras i denna studie, inklusive 

pilotintervjun. 

 

Skolorna och lärarna valdes ut eftersom vi tidigare varit i kontakt med dem och då 

skapat en god relation. Det kan finnas fördelar med att man är insatt i den aktuella 

miljön för att på så vis få större förståelse för svaren (Bryman 2002:420). En god 

relation mellan informant och intervjuare är också gynnsam för att få en avslappnad 

intervjusituation (Dalen 2008:50).  

 

4.3 Etiska principer 
Vid all forskning ska Vetenskapsrådets etiska principer (2002) följas. Det innebär att 

informantens deltagande ska vara frivilligt och att den ska delges syftet med studien. 

Personens identitet ska skyddas och empirin får enbart användas till sagda studie (a.a.). 

För att uppfylla dessa krav informerades deltagarna om deras rättigheter och våra 

skyldigheter via mail. Detta delgavs även innan samtliga intervjuer för att säkerställa att 

de tagit del av informationen. 

 

4.4 Analysmetod 
I bearbetningen av den insamlade empirin kommer transkriberingarna av intervjuerna i 

kombination med det inspelade materialet att användas. Första steget är att göra sig väl 
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bekant med empirin. Vid upprepad läsning av materialet kan likheter, av intresse för 

studien, upptäckas (Brinkmann & Kvale 2015:270). Nästa steg är att koda intervjuerna. 

Detta görs för att fånga innehållet i intervjusvaren, att skala bort det som inte är av 

betydelse lämnar kvar det av intresse (Miles, Huberman & Saldaña 2014:71-73). Kvale 

och Brinkmann (2014:236-237) beskriver kodning som ett analysverktyg som vuxit 

fram utan något specifikt teoretiskt ramverk. Med hjälp av kodningen kan man 

kategorisera intervjuerna och på så vis få svar på det som efterfrågas i studien (a.a.). I 

och med att innehållet blir mer överskådligt kan jämförelser som troligen inte upptäckts 

i det obearbetade materialet hittas (Corbin & Strauss 2008:75). En av fördelarna med 

kodning är att den är relativt lättanvänd samtidigt som den tvingar forskaren att bli mer 

förtrogen med sitt material (Kvale & Brinkmann 2014:242). Kategorierna som används 

i denna studie är framtagna från intervjuerna under pågående analysprocess. 

 

4.5 Metodkritik 
En av de stora nackdelarna med kvalitativa intervjuer är den stora tidsåtgång som krävs 

för metoden (Bell & Waters 2016:190). Förarbete, genomförande och efterarbete tar 

mycket tid i anspråk, vilket kan vara problematiskt om tidsramen för studien är snäv 

(a.a.). I intervjuer är det upplevelserna av fenomen som delges, till skillnad från vid 

observationer när fenomenet iakttas i realtid (Bell & Waters 2016:224; Fangen 

2011:39). Under observationstillfällen finns större chans att oförväntade upptäckter sker 

(Bryman 2002:440). Vid de flesta intervjuer sker ljudupptagning, men ingen inspelning 

av ickeverbal kommunikation, såsom kroppsspråket, som kan vara betydelsebärande 

(Ryen 2004:98). Intervjusituationen ska inte förväxlas med en vardaglig 

samtalssituation, den främmande strukturen kan påverka informantens agerande 

(Svenning 2003:164). Huruvida informanten upplever trygghet eller osäkerhet påverkar 

deras svar på intervjufrågorna (Ryen 2004:97).  
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5 Resultat och analys 
För att uppfylla konfidentialitetskravet är namnen på samtliga lärare fingerade. Hur 

länge lärarna har varit yrkesverksamma skiljer sig åt. Lilly, Ingegerd och Maja har 

arbetat mellan sex månader och två år. Jonna har arbetat som lärare i sjutton år, men har 

endast undervisat i svenska det senaste halvåret. De lärare med längst yrkeserfarenhet är 

Christina och Alice som har undervisat i omkring 20 år.  

 

Lärarna tillfrågades om hur de definierade begreppet läsmotivation för att säkerställa en 

gemensam referensram. Deras definitioner är snarlika och handlar till största del om att 

eleverna ska uppskatta läsning. Lärarna beskriver att eleverna ska drivas av en inre 

motivation. Har en elev stark läsmotivation, menar lärarna, att den gärna väljer att läsa 

framför andra aktiviteter. Samtliga lärare likställer alltså läsmotivation med inre 

motivation. Med anledning av detta kommer begreppen användas synonymt i resterande 

delar av studien. Nedan presenteras hur lärarna säger sig arbeta för att skapa 

läsmotivation i kombination med kunskapskraven och vilka andra faktorer som de anser 

påverkar. 

 
5.1 Motivationsfrämjande arbetssätt 
De intervjuade lärarna använder sig av en mängd olika arbetssätt för att motivera sina 

elever till läsning. Flera av dem nämner att de försöker lära eleverna vad de kan ha för 

nytta av läsningen för att öka motivationen. Genom att knyta läsupplevelserna till 

elevernas vardag skapas en verklighetsanknytning som de anser kan ha positiv effekt på 

läsmotivationen. Om läsningen ges ett syfte kan det skapas läsmotivation i stunden, 

vilket kan vidareutvecklas till inre läsmotivation (Hidi & Harackiewicz 2000:154). 

Andra fördelar som lärarna försöker förmedla är att eleverna utökar sitt ordförråd, kan ta 

del av nyheter och lättare kan förstå samhället.  

 

5.1.1 Högläsning 
Samtliga lärare nämner att de använder högläsningen som ett verktyg för att öka 

elevernas motivation. Den används som en mysig stund för att låta eleverna slappna av 

och inte behöva anstränga sig för att avkoda själva. Maja berättar att hennes elever blir 

intresserade av att läsa böcker som hon läst högt eller böcker i samma serie, vilket tyder 

på att högläsningen är en motivationsfaktor även i den egna läsningen. Lärarna 

poängterar vikten av inlevelse i högläsningen för att eleverna ska få ökat intresse och 

motivation. När Christina läser högt för sina elever knackar hon i borden och använder 
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rösten för att förstärka händelserna i boken. ”De [eleverna] hatar när man avslutar ett 

kapitel. Vi vill höra mer! Då känner man att de har förstått och att de tycker att det är 

roligt” (Christina, lärare årskurs 3). Christinas citat styrker antagandet lärarna gör: att 

inlevelsefull högläsning ökar elevernas intresse. Även den internationellt framstående 

läsforskaren Ingvar Lundberg beskriver betydelsen av en välutförd högläsning. ”Det 

gäller att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla 

barnens uppmärksamhet” (Lundberg 2010:33). Högläsningen tycks således vara 

betydelsefull för eleverna först när den genomförs på ett intresseväckande vis. 

 

Fem av de sex lärarna berättar att de använder lässtrategin Läsfixarna för att få eleverna 

mer aktiva och motiverade. Detta är en strategi som initierades av Martin Widmark (En 

läsande klass 2017) och används flitigt i svensk grundskola. Med hjälp av fem figurer, 

som har olika egenskaper, ska eleverna få verktyg för att utveckla sin läsförståelse. 

Karaktären som kallas Spågumman används för att få eleverna att förutspå vad som 

kommer hända i berättelsen och är den av läsfixarna som lärarna verkar anse vara mest 

motivationshöjande. Lilly, som undervisar årskurs 2, berättar även att hon har figurerna 

som gosedjur för att eleverna ska ha lättare för att relatera till strategierna. 

 

5.1.2 Samtal kring böcker 
I Ingegerds klass diskuteras den gemensamma läsläxan, eleverna relaterar händelserna 

till sina egna upplevelser och hjälper varandra att förstå. Maja beskriver att hon redan 

från första början har använt sig av boksamtal i samband med högläsning. För det mesta 

använder hon Läsfixarna, men inte alltid. Det är samtalet innan, under och efter 

läsningen som är det viktiga. ”De [eleverna] tycker att det är roligt att delta” i samtalen 

kring det lästa (Maja, lärare årskurs 1). Det är inte bara läraren som initierar samtal, utan 

de byggs i Majas fall även av frågor från eleverna. 

 

På en av skolorna har de använt ett ”Läsa för livet-projekt, där de [eleverna] har fått läsa 

en bok i veckan” (Christina). Eleverna läser olika böcker hemma som de sedan 

diskuterar i åldersblandade grupper. Till varje diskussionstillfälle finns en uppgift att 

berätta om utifrån den specifika bok man läst. Två av lärarna som har arbetat med 

projektet har olika uppfattningar kring det. Christina upplevde det som positivt medan 

Ingegerd ansåg att det blev slentrian för eleverna. Hon såg inte att hennes elever 

utvecklades av arbetssättet. Christina menar istället att det finns många fördelar med 
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Läsa för livet, framförallt i förhållande till kunskapskraven eleverna ska uppfylla.  

Bland annat att eleverna ska kunna återberätta en text. På den andra skolan 

förespråkades bokcirkeln som arbetssätt för att samtala om böcker. Alice (lärare i 

årskurs 2) använder sig av detta arbetssätt och har upplevt att tryggheten påverkar i 

vilken utsträckning eleverna utvecklas. Hidi och Harackiewicz (2000:154) beskriver att 

andras närvaro eller frånvaro kan påverka motivationen som skapas i olika situationer. 

Tryggheten som Alice eftersträvar i sina bokcirklar är alltså viktig för elevernas 

motivation. Till skillnad från Läsa för livet läser eleverna i bokcirkelgruppen samma 

böcker. ”När en grupp läser samma bok tycker jag att det kan vara väldigt sporrande för 

eleverna” (Alice). När eleverna läser böcker på sin nivå i mindre grupper kan de få ökad 

motivation. 

 

5.1.3 Tävlingar 
Christina nämner Läsbingo som en läxform som används över lov. Det går ut på att läsa 

i olika situationer och på olika platser. Läxan handlar inte om att tävla mot andra utan 

görs för att inspirera till ökad läsning. Den här typen av tävlingar anser Deci, Koestner 

och Ryan (1999:658) ha en positiv effekt på motivationen. Alice använder sig också av 

en form av tävling, som hon kallar Läsutmaning. Då har hon satt upp ett mål för klassen 

över antal lästa sidor under en period, hon menar att det kan öka läsmotivationen. När 

hon senast använde den motiverade det många elever och på elevernas begäran har de 

fått fler utmaningar. Hon berättar att hon på tavlan skriver antalet sidor som varje elev 

har läst, utan att nämna namn.  

 

5.1.4 Tillgänglighet 
Möjligheten att fånga elevernas intresse kan i många fall hänga på bokvalet. Att hitta 

böcker med ett innehåll som passar eleven på rätt nivå, menar lärarna är en förutsättning 

för läsmotivation. Ett för avancerad text utan bildstöd kan knäcka en svag läsare, menar 

Alice. Samtidigt får inte berättelsen bli för lätt bara för att texten blir lättare. ”Det kan 

nästan bli lite fjantigt och då tycker de ju inte att det är roligt” (Ingegerd). Därför är det 

extra viktigt att läraren stöttar eleverna i deras bokval. Lärarna har olika sätt att tipsa 

eleverna om vilka böcker som kan vara av intresse för just dem. Genom att skriva listor 

på passande böcker som går att låna på biblioteket försöker Alice motivera både elever 

och deras föräldrar att läsa. Jonna har en liknande strategi då hon ”pratar mycket om 

böcker och tipsar dem [eleverna] om olika slags böcker” (Jonna, lärare årskurs 1). 

Hennes uttalande påvisar risken att eleverna alltid väljer samma slags bok, det är viktigt 
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att eleverna lär sig att läsa olika texttyper. Att eleverna ska kunna läsa olika typer av 

texter står skrivet i läroplanen (Skolverket 2016:248). Ett arbetssätt som Lilly använder 

för att uppfylla detta är att låta eleverna tipsa varandra genom att rita en bokrygg när de 

har läst färdigt en bok. ”Just nu har vi bokryggar i klassrummet, när de [eleverna] har 

läst en bok får de berätta för klassen vad det är för bok de har läst och hur många 

stjärnor den fick” (Lilly). Hon menar att detta görs för att inspirera andra till att läsa. 

 

Hur lätt det är att få tag på böcker är en förutsättning för läsmotivation, menar lärarna. 

Samtliga klasser går till biblioteket, huruvida det är skolans bibliotek eller 

stadsbiblioteket skiljer sig åt. Alice menar att de ”oändliga hyllmetrarna med böcker” 

inspirerar eleverna. På hennes skola saknas möjligheten att besöka stadsbiblioteket, 

vilket hon tycker är synd. Christina är ansvarig för sin skolas biblioteksråd, vilka tipsar 

om nya böcker som köps in årligen. På deras bibliotek finns möjligheten att placera en 

”boktips-lapp” i en läst bok och placera den på ett särskilt ställe, för att tipsa andra om 

boken. För att Lilly ska kunna vara tillgänglig när eleverna väljer böcker har hon köpt 

böcker för egna pengar som placerats i klassrummet. ”Jag köpte nog 100 böcker på 

olika nivåer, så jag har ett litet bibliotek”. Att slippa gå till biblioteket menar hon är en 

fördel, böckerna finns där eleverna finns. 

 

5.1.5 Tid till läsning 
Att avsätta tid för läsning och helst låta eleverna läsa varje dag är något som flera av 

lärarna anser vara viktigt. När eleverna läser ska de vara fokuserade på läsningen och 

inte se den som ett tidsfördriv, berättar Lilly. Läsningen ska varken vara en belöning 

eller en bestraffning, menar Maja. Att däremot låta eleverna läsa när det passar ser hon 

som en självklarhet. Marx Åberg (2016:157) skriver att den som läser mycket blir bra 

på att läsa. Ges eleverna möjlighet att läsa i skolan ökar chanserna att de blir skickliga 

läsare. Varför man läser är inte det viktigaste, huvudsaken är att det sker. Till exempel 

läser Jonnas elever direkt på morgonen för att få en lugn start på dagen.   

 

5.2 Läsande förebilder 
För att vara en läsande förebild försöker Lilly själv läsa när hennes elever läser. Hon 

berättar även om böckerna hon läst och vad hon tycker om dem. Hon kan ibland 

uppleva det som stressigt eftersom hon ska hinna lyssna på sina elevers läsning också, 

för att bedöma dem i förhållande till kunskapskraven. Samtidigt anser hon att hennes 
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roll som förebild är tillräckligt viktig för att avsätta tid för detta. Christina lyfter istället 

att föräldrarna spelar en viktig roll för elevernas läsmotivation.  

 
 Alltså en del älskar ju böcker och kan läsa hur mycket som helst för de är vana vid att 

mamma och pappa läser mycket och då gör jag det med. Har man föräldrar som inte 

läser så kanske man inte blivit läst för på samma sätt som de som har föräldrar som 

älskar att läsa. Och det är ju också ett sätt att motivera, att man blir läst för hemma. Att 

man är van vid sagor och så (Christina). 

 

Hon ser tydligt på sina elever om det finns en positiv attityd till läsning hemifrån och 

hur det påverkar elevernas motivation. För att ta hjälp av familjens inflytande skickar 

Alice hem boktips inför sommar- och jullov. Hon menar att det viktigaste är att eleverna 

får läsa och hon förespråkar därför att de besöker biblioteket för att låna böckerna. För 

att nå ut till föräldrarna brukar Lilly visa filmklipp om läsning på föräldramöten. Detta 

gör hon för att uppmuntra föräldrarna till att läsa med sina barn. Hennes mål att 

inspirera eleverna till läsning verkar ha gett resultat, utan hennes inblandning har hon 

sett att eleverna lånar ut sina egna böcker och ger varandra boktips. 

 

5.3 Svårigheter att motivera 
Lärarna tillfrågades om de upplever några svårigheter i att motivera sina elever till 

läsning. Så gott som alla lärare såg någon form av svårighet med att skapa 

läsmotivation. Utifrån deras svar har tre kategorier skapats. 

 

5.3.1 Avkodningsproblematik 
Problem med att avkoda kan bidra till minskad läsmotivation. ”Man märker att elever 

som fortfarande har svårt med avkodningen tycker att det är tråkigt att läsa, de vill hellre 

lyssna när jag läser” (Jonna). Att avkodningssvårigheter försämrar läsmotivationen är 

något som samtliga lärare nämner. En ej automatiserad avkodning är en energikrävande 

del av läsningen (Taube 2007:39-40). Förståelsen av det lästa blir begränsad eftersom 

energin går åt till att tyda vad som står (a.a.). Det är således ingen överraskning att 

elever som har svårt att avkoda har svagare motivation till läsning. Samtidigt menar 

Alice att eleverna som precis knäckt läskoden får en viss motivationsökning. ”Nu kan 

jag! Det i sig stärker självkänslan något otroligt”.  
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5.3.2 Påverkan hemifrån 
Som beskrivits ovan är attityden hemifrån avgörande för vilken inställning eleverna har 

till läsning och skolarbete i stort. Alice säger att föräldrarna är ett viktigt stöd för 

eleverna i deras skolgång. Hon berättar att om ”eleverna inte har det stödet hemifrån 

kan det vara tufft om man inte riktigt har knäckt [läs]koden”. Föräldrarnas 

förhållningssätt till läsning kan påverka elevens läsmotivation positivt, såväl som 

negativt. Christina berättar att hon har träffat på flera elever som har svag motivation till 

skolan i stort, trots att de har alla förutsättningar för en lyckad skolgång. Hon frågar sig 

om det är föräldrarnas attityd som uttrycks. 

 

5.3.3 Bokval 
Den sista utmaningen som alla lärarna lyfter är bokvalet. Om boken inte fångar 

elevernas intresse eller om texten är för svår kan elevernas motivation påverkas 

negativt. Svaga läsare får ofta läsa för svåra texter, vilket motverkar läsmotivationen 

och hindrar läsutvecklingen (Allington 2013:524). Att förmå eleverna att förstå om de 

valt en för svår bok är enligt Ingegerd en känslig fråga. ”Det är ju det svåraste att säga 

till dem. Det är ungefär som att säga till dem att: du kan inte läsa”. Samtidigt är det 

viktigt att eleverna läser böcker som de behärskar och som kan öka den inre 

motivationen hos dem. 

 

5.4 Styrdokument 
Ingen av de intervjuade lärarna ser kunskapskraven som ett hinder eller en svårighet i 

arbetet med läsmotivation. Istället benämns de som stöd för bedömningen och en 

riktlinje för planering. Eftersom läsmotivation inte står utskrivet i läroplanen ser Alice 

det istället som ”kryddan på moset” och som ett verktyg för att få eleverna att uppfylla 

kraven. Som beskrivs i avsnittet Läsförståelse och läsmotivation är de båda nära 

sammankopplade. En elev med stark läsmotivation läser mycket och finslipar då sin 

lästeknik, vilket ger ökad läsförståelse. Christina berättar att läsförståelse, som är ett av 

kunskapskraven och läsmotivation går in i varandra. ”Det är ju inte så att man jobbar 

med endast läsmotivation, det varvas in i alla mål. Motivation behövs till allt, inte bara 

till läsningen. […] Du måste vara motiverad för att lära dig”. Deci och Ryan (1985:254) 

beskriver att inre motivation är länkat till goda studieresultat. Detta synliggörs i 

Christinas strävande efter att kombinera motivationsarbetet med måluppfyllelse.  
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Flera av de intervjuade lärarna är verksamma i årskurs 1 och berörs därför av 

läroplanens nya kunskapskrav för årskursen.  Jonna ser de nya kraven som fördelaktigt 

eftersom man enklare kan fånga upp de elever som riskerar att ”falla igenom”. Hon 

menar att kunskapskraven gör att man blir observant på elevernas läsförståelse. 

Samtidigt ger de henne en trygghet som lärare eftersom hon vet hur långt de förväntas 

ha nått i första klass. ”Man kan tycka att det är lite hemskt att man ska checka av dem så 

här tidigt. Undervisningen ska vara individualiserad, men på något vis ska de ändå vara 

här [klara kunskapskravet] redan i ettan. Det är dubbelt det där”. Hon sätter ord på en 

motsättning som går att utläsa i Lgr11. En lärares arbete består bland annat av att 

”organisera och genomföra arbetet så att eleven [kan] utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” 

(Skolverket 2016:14). I läroplanens inledning (Skolverket 2016) står det att 

kursplanerna beskriver det nationella måttet på vad eleverna ska klara av efter avslutad 

skolgång. Samtliga elever ska alltså nå en gemensam lägsta nivå för att bli godkända, 

vilket står i kontrast mot att undervisningen ska vara individanpassad. 

 

Christina menar att kunskapskraven för årskurs 3 på ett sätt kan vara för lågt ställda. 

Samtidigt är hon tveksam till att höja nivån med hänsyn till de lågpresterande eleverna. 

Steget upp till kunskapskraven för årskurs 6 blir väldigt högt, säger hon. Vidare 

beskriver hon att de nationella proven är ett bra verktyg för att bedöma utifrån 

kunskapskraven. Proven innehåller större delen av de kunskapskrav som eleverna ska ha 

uppnått i årskurs 3. Samtidigt berättar Alice att hon upplever att rättningen av proven 

varierar från år till år. ”Man har en ganska snäll syn på det vissa år och andra år så är det 

tuffare med betydligt svårare texter”. Lärarna har olika syn på de nationella proven och 

deras tillförlitlighet. 
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6 Diskussion 
Det finns flera studier som undersöker vad som skapar inre motivation och vad som 

skadar den. Ett av arbetssätten som är vanligt förekommande i skolan och som skulle 

kunna riskera att ha negativ påverkan på den inre motivationen är tävlingar. Flera av de 

intervjuade lärarna beskriver hur de använder olika former av tävlingar med olika 

målsättningar. En av dem är läsutmaningar där en grupp elever tillsammans ska läsa ett 

antal sidor. Som beskrivs i bakgrunden skapar fokuseringen på sidantalet en 

resultatstyrd läsning där läsningen blir en mekanisk sysselsättning som får stå i centrum. 

I vissa fall kan det vara en passande övning för eleverna, den kan fylla en funktion när 

läsarna fortfarande behöver lägga mycket energi på avkodningen av texten. Då handlar 

det om läsning för att finslipa tekniken, inte för att skapa läsmotivation. Ändå beskriver 

lärarna att de använde sig av arbetssättet för att skapa motivation, vilket bidrar till 

problematiken. Samtidigt beskriver Alice att somliga av eleverna ”upptäckte” att det var 

spännande att läsa när de läste för utmaningen. Hidi och Harackiewicz stärker hennes 

iakttagelse, en yttre motivation kan förmå en person att upptäcka områden som den 

finner intressant. Då omskapas den yttre motivationen och personen får ett inre driv 

inför aktiviteten, vilket är en vinst för läraren eftersom läsmotiverade elever blir 

studiestarka jämfört med sina kamrater som saknar läsmotivation. När lärarna ger sin 

tolkning av begreppet läsmotivation är det flera som likställer det med inre motivation. 

Det kan bli problematiskt eftersom de arbetssätt som lärarna tillämpar till stor del är 

yttre motiverande. Man bör vara försiktig i användandet av lästävlingar om man inte 

reflekterar kring dess påverkan på den inre motivationen. 

 

Läsbingo kan också anses vara en tävling, men med en annan funktion. Då ska eleven 

läsa på olika platser under exempelvis tio minuter. Hur många sidor eleven läser är 

irrelevant, det är aktiviteten i sig som är det viktiga. Kanske upplevs det mindre 

prestationsinriktat av eleverna. Samtidigt inkräktas elevernas självbestämmande, att läsa 

helt av fri vilja jämfört med att göra det för att fylla i en bingobricka är två skilda saker. 

Hur ska man då göra med elever som saknar läsmotivation, som aldrig skulle ta upp en 

bok om den yttre motivationen inte stimulerade dennes handlingar? Genom att undvika 

situationer där eleverna jämför sig med varandra i tävlingssammanhang minskar 

riskerna för att den yttre motivationen skadar den inre. I exemplen med läsbingo och 

läsutmaning borde man kanske inte tillkännage elevernas prestationer även om det görs 

anonymt.  
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Det kan också vara ett alternativ att läraren tar över rollen som läsare och använder sig 

av högläsning. En väl utförd högläsning kan fånga elever som har svårt för avkodningen 

och på så vis bidra till en inre motivation inför det litterära. Maja beskriver bland annat 

att hennes elever gärna läser samma böcker som hon har läst högt, de använder 

motivationen de fått ifrån högläsningen till en önskan att läsa själva. Motivationen är 

situationsbunden och inte inre, men den kan med tiden omvandlas till inre motivation. 

Ett annat sätt att motivera eleverna är att läraren profilerar sig som läsare, att den 

berättar om böcker den läst, intresserar sig för det eleverna läser och läser när eleverna 

gör det. Lilly berättar att hon läser när eleverna gör det, men känner sig pressad av att 

mycket annat måste göras samtidigt. Hon vill vara en läsande förebild, men hämmas av 

behovet att bedöma elevernas läsförståelse och läsning. Det kan tyckas vara en bagatell, 

men för elever som saknar läsande förebilder i hemmet kan Lilly vara modellen att vilja 

efterlikna. När hon gör något annat istället för att läsa kan läsningens status sänkas, det 

blir viktigare att göra något annat. 

 

Flera av de intervjuade lärarna menar att valet av bok påverkar elevernas läsmotivation. 

Det bör vara en bok på lämplig nivå inom ett, för eleven, intresseväckande 

ämnesområde. Om eleverna endast får läsa böcker som intresserar dem riskerar de att 

bli mindre motiverade till att läsa andra texter, vilket blir problematiskt eftersom det i 

läroplanen beskrivs att eleverna ska kunna läsa olika texttyper. Undviker de att läsa en 

viss sorts texter, på grund av bristande motivation, kan de gå miste om kunskaper som 

krävs för att de ska uppfylla kunskapskraven. Lärarna är medvetna om vilka krav eleven 

måste uppfylla och försöker förmå den att läsa utanför sitt intresse. Problematiken är att 

eleven har lägre inre motivation samtidigt som texttypen är främmande och därför 

svårförstådd. Med låg läsförståelse blir läsningen ointressant, vilket kan leda till en 

negativ Matteuseffekt då elevens erfarenheter av läsning försämras.  För att motverka 

detta kan läraren utgå ifrån litteratur som eleven finner intressant och därifrån dra 

paralleller till andra texttyper. Om eleven exempelvis är mycket intresserad av fotboll 

och därför drivs av en inre motivation att läsa faktaböcker kring fotbollsspelare, kan 

läraren introducera skönlitterära texter som berör fotbollsmatcher eller barn som spelar 

fotboll. På så vis används den befintliga motivationen för att introducera nya texttyper. 
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Jonna är den enda av de intervjuade lärarna som menar att det kan finnas en problematik 

med kunskapskraven. Eftersom läroplanen framhåller att undervisningen ska vara 

individualiserad kan den tänkas eftersträva en inre motivation hos eleverna. När läraren 

utgår ifrån elevens kunskapsnivå och utifrån den bedriver sin undervisning kan eleven 

känna sig kompetent. Då skapas förutsättningar för en inre motivation hos eleverna. 

Motsättningen uppstår när alla elever, trots detta, ska ha uppfyllt samma kunskapskrav i 

slutet av årskurs ett och tre. Det är detta Jonna tycker är svårt att förstå och hon ställer 

sig frågande till hur det är tänkt från Skolverkets sida.   

 

6.1 Validitet 
Eftersom den här studien är baserad på intervjuer med lärare kan man ifrågasätta 

huruvida resultatet speglar verkligheten i deras undervisning. Lärarna var, i enlighet 

med Vetenskapsrådets etiska krav, informerade om syftet med studien. Det kan ha 

skapat en viss inställning som lärarna tog med sig till intervjuerna och vidare i sina svar. 

Samtidigt hade observationer av deras undervisning skapat svårigheter och sannolikt 

givit bristfällig empiri. För att verifiera deras arbetssätt, som beskrivs i intervjuerna, 

hade deras metoder behövt återfinnas i undervisningen. Det hade varit tidskrävande 

eftersom flera av deras arbetssätt sträcker sig över flera år.  Motivation är något de 

integrerar i all undervisning, ett par tillfällen hade således inte varit tillräckligt för att 

observera det efterfrågade och underlaget som samlats in hade blivit begränsat. I 

intervjuerna får lärarna istället förklara hur de arbetar, både nu och tidigare. Något som 

styrker trovärdigheten hos deras uttalanden är att vi befunnit oss i deras klasser i 

sammanhang utanför denna studie och då sett mycket av det som beskrivits. Med 

anledning av detta dras slutsatsen att det lärarna berättar i intervjuerna är trovärdigt, 

vilket stärker studiens validitet. 

 

6.2 Slutsats 
Baserat på det lärarna berättade under intervjuerna kan en harmoni mellan läsmotivation 

och uppfyllandet av kunskapskraven finnas. Arbetssätten som lärarna beskriver är, till 

största delen, yttre motiverande för eleverna. Frågan är om de reflekterar över att deras 

metoder är yttre motiverande eller om de anser dem vara inre motiverande. Samtidigt 

visar forskning att yttre motivation kan vara ett steg i att skapa inre motivation, vilket 

kan vara deras avsikt. 
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6.3 Vidare forskning 
Eftersom motivation är en grundsten för lärande är det viktigt att blivande och 

verksamma lärare har verktyg att arbeta med detta. Den här studien kan vara en 

ögonöppnare för lärare för att förmå dem att reflektera över hur de arbetar med 

läsmotivation, men även hur de ser på kunskapskraven. För att ytterligare öka lärares 

förståelse skulle en studie som berör läsmotivation i kombination med tekniska 

hjälpmedel, vara en passande uppföljning till denna studie.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
Informera om deras rättigheter, att vi bara kommer använda det till vår uppsats och att 

de har rätt att avbryta intervjun när de vill. 

 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

• Vad är läsmotivation för dig? 

• Hur arbetar du med att motivera dina elever till läsning? 

• Har du några konkreta arbetssätt som du använder dig av? 

 

• Ser du några svårigheter med att motivera eleverna till läsning? 

• Tycker du att det finns något samband mellan hur motiverade eleverna är till 

läsning och hur mycket de läser? (tillagd under pilotintervjun) 

o Hur ser det ut? 

 

• Hur ser du på att arbeta med läsmotivation samtidigt som eleven ska uppfylla 

kunskapskraven i svenska? 

• Ser du att styrdokumenten påverkar dina elevers läsmotivation på något sätt? 

• Vad är dina tankar kring kunskapskraven i svenska, som berör läsning? 

 

 

Tusen tack för att vi fick intervjua dig! 


