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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka hur tre lärare i årskurs 1 arbetar med 

läsmotivation. Vidare är syftet att undersöka om pojkar och flickor motiveras till läsning 

på samma sätt. Läsförmåga är en förutsättning för att kunna leva och verka i ett 

samhälle, eftersom läsning är centralt i människors liv. Det framgår dock av PIRLS-

resultat från 2016 att flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsning. Jag 

vill därför undersöka hur lärare motiverar elever till läsning. Den här studien baseras på 

tre observationer och tre intervjuer med yrkesverksamma lärare. Observationerna 

dokumenteras i observationsscheman utifrån bestämda händelser, och intervjuerna 

spelas in och transkriberas. Resultatet visar att flickor och pojkar generellt inte 

motiveras till läslust på samma sätt. Det som motiverar elever till läsning är individuellt 

och beror inte på kön. Elever motiveras till läsning genom att lärare bland annat 

förklarar nyttan av att kunna läsa samt genom att eleverna själva får välja böcker.  
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1 Inledning 
Ett av de viktigaste uppdrag som skolan har är att skapa förutsättningar för att eleverna 

ska kunna utvecklas språkligt. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 

förmåga” (Skolverket, 2011:9 rev.17). I dagens samhälle vilar kommunikationen i hög 

utsträckning på det skrivna ordet. För att kunna orientera sig, både i skolan och i det 

omgivande samhället krävs därför en god läsförmåga (Körling, 2012). 

    I PIRLS-resultaten från 2016 som Skolverket har analyserat framkommer det att 

flickor presterar bättre än pojkar när det kommer till läsning. PIRLS-undersökningar har 

gjorts sedan 2001 i årskurs 4 och genomförs vart femte år där ”samtliga tidigare PIRLS-

studier visar att flickor presterar bättre än pojkar” (Skolverket, 2017:30).  I Skolverkets 

rapport framkommer även att lägst andel elever som tycker om att läsa är de i Sverige 

och Danmark (Skolverket, 2017).  

     Kåreland (2013) skriver att när det kommer till läsning finns det tydliga 

könsskillnader i läsmotivation och läsintresse. Vidare skriver Kåreland att flickor, 

oavsett ålder, läser och är mer intresserade av läsning än pojkar. Det framgår även att 

läsning av böcker, framförallt romaner, uppfattas som en kvinnlig aktivitet. ”För att 

befästa sin manliga identitet tar pojkar därför ofta avstånd från läsning” (Kåreland, 

2013:129). I den här uppsatsen uppmärksammas läsmotivation ur ett genus- samt 

motivationsperspektiv. Det redogörs även för lärares syn på begreppet läsmotivation, 

och hur lärare aktivt arbetar i sina klasser med elevernas läslust.      

 

1.1 Syfte  
Syftet med den här studien är att få kunskap om hur yrkesverksamma lärare arbetar med 

att motivera elever till läsning i årskurs 1. Vidare är syftet att undersöka om eleverna 

motiveras till läslust på olika sätt beroende på om de är flickor eller pojkar.  

 

2 Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras inledningsvis en beskrivning av studiens teoretiska 

utgångspunkter, följt av tidigare forskning inom ramen för studiens forskningsområde. 

Avslutningsvis presenteras en begreppsdefinition av läsmotivation eftersom begreppet 

är centralt för den här studien.  
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2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Studien görs utifrån ett kombinerat motivations- och genusteoretiskt perspektiv. En 

kombination av dessa teorier har gjorts för att syftet med studien ska uppnås. 

Motivationsteorin som presenteras i studien är en teori framtagen av William Glasser 

och det genusteoretiska perspektivet utgår från Yvonne Hirdmans teorier om genus.  

2.1.1 Glassers motivationsteori 

Enligt motivationsteoretikern William Glasser (1996) är många människor uppväxta 

med tron att stimulus och respons styr mänskligt beteende. Glasser menar att de flesta 

människor tror att beteende ”förorsakas av någon eller någonting (stimulus) utanför den 

person som beter sig, och att det han eller hon gör utgör en respons eller reaktion på 

denna stimulus” (Glasser, 1996:23). Utifrån Glassers motivationsteori kan dock en 

människas beteende aldrig utgå från en yttre stimulus, utan allt beteende kommer från 

oss själva. Glasser skriver att ”motivationsteorins förklaring till beteende är att vi alltid 

väljer att göra det som för tillfället är det mest tillfredställande” (Glasser, 1996:25). Med 

det påståendet menar Glasser att det enda som vi får utifrån är information, och det vi 

väljer att göra med informationen, och hur vi väljer att agera är upp till oss själva. 

Informationen som elever får från lärare, och hur den ges i klassrummet är därför viktig 

för elevernas motivation. Eleverna avgör själva hur viktig informationen som läraren 

förmedlar är, och ”ju viktigare de anser den vara, desto oftare utför de det de ombeds 

och desto bättre utför de det” (Glasser, 1996:44).      

     Enligt Glassers motivationsteori är det fastställt att en person som gör något utför ett 

aktuellt behov. Teorin grundar sig i att vårt beteende är ett ständigt försök att 

tillfredsställa ett eller flera av människans basbehov som finns inbyggt i vår genetiska 

struktur. Dessa basbehov, som Glasser menar driver oss alla är att överleva och 

fortplanta sig, att tillhöra och älska, att få makt, att vara fria och att ha roligt (Glasser 

1996).  

     Glasser menar att om det går mindre bra med kunskapsinlärningen för en elev i 

skolan utpekas ofta elevens hemförhållanden som bristfälliga. Vidare menar han att när 

det går dåligt för en elev i skolan beror det inte på att elevens hemförhållanden är 

otillräckliga, utan istället på att eleven inte anser skolan tillräckligt tillfredställande för 

att hen ska anstränga sig. ”Om det som lärs ut inte tillgodoser de behov som en elev för 

tillfället upplever som mest angelägna, spelar det knappast någon roll hur fantastisk 
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läraren är på att undervisa, eleven arbetar inte för att lära sig” (Glasser, 1996:25). Om en 

elevs hemförhållande skulle vara bristfälligt kan eleven ändå arbeta för att lära sig om 

hen skulle finna skolan motiverande (Glasser, 1996).  

2.1.2 Genusteoretiskt perspektiv 

Den andra teoretiska utgångspunkten för den här studien är ett genusperspektiv, grundat 

på Hirdmans teori om genus. Hirdman (2001) förklarar att genusbegreppet innebär att 

genus är mer än våra kroppar; det är tankarna och föreställningarna om det som anses 

vara kvinnligt respektive manligt (Hirdman, 2001). Josefsson (2005) menar som 

Hirdman att genusbegreppet ”används för att förstå och urskilja de sociala och 

kulturella faktorer som gör att tjejer och killar förväntas vara på ett visst sätt” 

(Josefsson, 2005:5).  

     Hirdman (2012) beskriver begreppet genussystem som en ordningsstruktur av kön. 

Genussystemet delas in i två olika delar vilka benämns som isärhållandets princip och 

hierarkin. Isärhållandets princip innebär att det manliga och det kvinnliga inte bör 

blandas. Den andra delen, hierarkin innebär att ”det är mannen som är norm. Det är män 

som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga” 

(Hirdman, 2012:459). Hirdman menar vidare att varje samhälle och tid har någon form 

av genuskontrakt. Dessa kontrakt ärvs från tidigare generation, där modern introducerar 

sin dotter och fadern sin son. Genuskontraktets betydelse förklaras på följande vis: 
 

Genuskontrakten är såldes mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om 

hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap som hör till 

vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de får 

använda, – i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska 

vara, etc. (Hirdman, 2012:463)  

 

Citatet ovan visar tydligt innebörden av det osynliga genuskontrakt som genomsyrar 

samhället. Hirdman menar att nyfödda barn inte föds med föreställningar om hur de ska 

vara som pojkar och flickor, utan barn föds in i det kulturella samhället, med dess 

genuskontrakt vi idag har och som män och kvinnor skapat (Hirdman, 2012). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.2 Tidigare forskning om läsmotivation  
 
Flera internationella studier har gjorts med fokus på läsning och läsmotivation i skolans 

tidiga årskurser. I England genomfördes enkätundersökningar och gruppläsningstest år 

2008, 2012 och 2015 som fokuserade på läsmotivation, samt könsskillnader i 
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läsförmåga hos elever i åldrarna 7-14 år (Clark, Osborn, Akerman, 2008, McGeown, 

Goodwin, Henderson, Wright, 2012, McGeown, 2015). Studierna genomfördes med 

hjälp av samma undersökningsmetoder och resultaten visar att fler flickor än pojkar 

tycker om att läsa, och ser sig själva som läsare. Vid en enkätundersökning ställdes en 

fråga om eleverna såg läsning som en aktivitet för alla, för killar eller för tjejer. 

Resultatet av elevernas svar visar att ”most young people believed that reading is for 

everyone, with only a small percentage stating that reading is more of a girls’ activity” 

(Clark, m.fl. 2008:7). Undersökningen som genomfördes 2012 fokuserade på 

skillnaderna i läsmotivation mellan pojkar och flickor och studiens resultat visar att 

flickorna har signifikant högre läsmotivation är pojkarna (McGeown, Goodwin, 

Henderson, Wright, 2012). Att flickornas läsmotivation är betydligt högre än pojkarnas 

är även resultatet från undersökningen som genomfördes 2015. Vidare visar den 

undersökningen att det inte finns några signifikanta skillnader i läsförmåga mellan 

könen (McGeown, 2015).  

    Gambrell (2011) skriver om ytterligare en internationell undersökning som har 

genomförts med fokus på läsning och läsintresse. Resultatet av studien som 

genomfördes i USA visar att mindre än hälften av eleverna inte nöjesläser. Gambrell 

(2011) menar att om studenter inte finner nöje eller motivation till läsning kommer de 

aldrig att nå sin fulla potential. Ett sätt att öka läsmotivationen är att hjälpa eleverna att 

hitta en mening och ett värde i klassrumsläsning och läsaktiviteter (2011).  

     Westlund (2015) skriver att ”[e]n aktiv läsförståelseundervisning utgår från att alla 

elever (oavsett kön) är nyfikna av naturen och är beredda att anstränga sig för att alltmer 

läsa för att lära (Westlund, 2015:27). Kön är inte avgörande för särskilda förmågor som 

att flickor skulle vara bättre på språk än pojkar, eller att flickorna skulle vara sämre än 

pojkarna i ämnet matematik. Tidigare har det varit mångas uppfattningar att kön spelar 

roll för elevernas inlärning och kunskaper, vilket forskning idag motbevisar (Hattie, 

2014; Westlund, 2015). Westlund (2015) skriver att begreppet genus står för en form av 

maktstruktur och ”[l]äraren har därför ett stort ansvar för att fundera över sina egna 

förgivettaganden utifrån ett genusperspektiv, både när det gäller hur man betraktar hur 

flickor och pojkar är, val av litteratur som ska läsas, hur den ska läsas och vilka 

diskussioner som ska föras” (Westlund, 2015:31). Lärare måste vara medvetna om hur 

de betraktar pojkar och flickor i klassrumsundervisningen, och göra medvetna val av 

litteratur som används i skolan. Det är också viktigt att lärare är medvetna om 

genusstrukturens makt, och försöker arbeta för jämställdhet mellan könen.     
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2.2.1 Läsmotivationsfrämjande metoder 

Franzén (2010) skriver att högläsning är viktigt att ägna sig åt, för att skapa 

läsmotivation hos barn. Vid högläsning blir inte barnen bara läsmotiverade utan de 

vidgar också sitt ordförråd när de möter nya ord och begrepp. Ytterligare en fördel med 

högläsning är att barnen lär sig hur en berättelse är uppbyggd. En fördel är om läsaren 

som högläser är aktiv före, under och efter läsningen genom att ställa diskussionsfrågor 

till barnen, eftersom det kan hjälpa dem att förstå ”en text ur olika synvinklar” (Franzén, 

2010:12). Vidare skriver Franzén att när en elev som upplever läsandet som svårt 

hänvisas till tystläsning/individuell läsning försvinner sannolikt den läsmotivation som 

eleven kände. När en elev läser på egen hand blir läsandet oftast ”utantilläsning” där 

eleven läser utan att förstå det lästa. En negativ aspekt är också att det gemensamma 

textsamtalet försvinner. Ett bra arbetssätt är att använda sig av läseböcker som är 

utgivna i olika svårighetsgrader. ”Var och en av eleverna i klassen arbetar med den text 

som passar eleven bäst. Då kan givande samtal runt innehållet äga rum, ett samtal där 

alla kan delta” (Franzén, 2010:13). Körling (2012) betonar vikten av att högläsa och 

menar att det finns många fördelar med högläsning. Högläsning är meningsfullt och 

bidrar till att eleverna upplever gemenskap, förståelse, utvecklar ordförråd, skapar 

läsande förmåga, samt utvecklar kreativitet och tänkande (Körling, 2012).   

     Körling (2012) skriver i sin bok Den meningsfulla högläsningen att skolan enligt 

skollagen ska ha ett fungerande skolbibliotek, eftersom ett skolbibliotek stöttar läsandet 

i skolan. Skolbiblioteket ska innehålla böcker för ”elevernas lärande och läslust” 

(Körling, 2012:57). Att skapa intresse för böcker är viktigt och ett sätt att göra det på är 

att i skolbiblioteket högläsa ett stycke ur en bok, för att sedan samtala om den med en 

elev. Läraren behöver inte säga att den boken passar en viss elev, utan eleven kan efter 

högläsningen av stycket ur boken själv tänka om det lästa. Körling menar att när eleven 

själv får tänka om en bok, skapar det intresse och läsmotivation (2012). Chambers 

(2011) menar att bokvalet är viktigt för elevens läslust.” Vi vill alla ha frihet att välja, 

och när vi har frihet blir också vår inställning och attityd mer öppen och positiv. 

Läslusten infinner sig lättare när vi får följa vår egen instinkt och smak” (Chambers, 

2011:36).  

     Lundberg (2010) skriver att läslust är viktigt för elevernas fortsatta läsutveckling, 

men att det är problematiskt att skapa lusten att läsa. ”Några vetenskapligt grundande 

anvisningar för hur ett läsintresse ska väckas finns inte” (Lundberg, 2010:118). 

Lundberg skriver vidare att allt hänger på lärarens kännedom om elevernas behov och 
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intressen. Det krävs också en kännedom om litteratur som passar barn och ungdomar. 

”En genuin och varaktig läslust kan bara utvecklas om avkodningen är automatiserad” 

(Lundberg, 2010:119).  

 

2.3 Begreppsdefinition  
I den här undersökningen är begreppet läsmotivation centralt. Westlund (2017) skriver 

att begreppet läsmotivation är stort och brett och inom det ryms bland annat nyfikenhet 

och viljan att anstränga sig för att lära, eller för att klara av en specifik uppgift. 

Läsmotivation brukar delas upp i två olika begrepp, inre- och yttre läsmotivation. Om 

man ser läsandet i sig som en belöning är det inre motivation som man drivs av, vilket 

innebär att man läser eftersom man har en vilja att göra det. Yttre läsmotivation innebär 

att man läser för att få någon form av belöning, uppskattning eller för att få ett bra 

betyg. En stor skillnad mellan inre och yttre läsmotivation är att den yttre motivationen 

tenderar att ge fler negativa än positiva effekter. Negativa effekter som kan uppkomma 

av yttre motivation är att elever väljer att göra något annat än det som belönas. Den yttre 

motivationen är kortvarig och när belöning eller uppskattning framkommer, är 

motivationen inte längre kvar (Westlund, 2017).   

 

3 Metod och material  
Det här avsnittet inleds med en presentation av vilka metod- och materialval som gjorts. 

Efter det följer en beskrivning av metoderna som används i studien. Vidare presenteras 

genomförandet samt de urval och avgränsningar som gjorts. Därefter redogörs det för 

studiens analysmetod följt av hur de etiska forskningsprinciperna tillämpats i uppsatsen. 

Avslutningsvis redogörs det för studiens metod- och materialkritik.  

 

3.1 Metod- och materialval  
Materialinsamlingsmetoderna som används i studien för att syftet ska uppnås är 

intervjuer och observationer. Att valet föll på de insamlingsmetoderna beror på att de 

kompletterar varandra, och gör det möjligt att ta del av respondentens arbetssätt och 

synsätt på en djupare nivå. Intervjuerna bidrar till en insikt i lärarnas tankesätt och 

observationerna synliggör det som sker i klassrummet. Bjørndal (2005) skriver att 

intervjuer har många positiva egenskaper. Det ger forskaren ”en möjlighet att upptäcka 

detaljer som man annars kunde ha förbisett, och en förståelse för den intervjuades 



  

 

VII 

perspektiv” (Bjørndal, 2005:90). Det finns många positiva aspekter med att kombinera 

olika metoder. Några fördelar är att tilltron till forskningens resultat kan öka, samt att 

det kan ge en mer helhetsinriktad bild av det som undersökts (Bjørndal, 2005).  

 

3.1.1 Observation 

Metoden observation används här för att undersöka hur lärare motiverar elever i klassen 

till läsning. Ett observationsschema har konstruerats utifrån Johansson & Svedner 

(2010) och författarnas observationsmetod ”Critical incidents” – observation av viktiga 

händelser (se bilaga C). ”Critical incidents” även kallat kritiska händelser är en 

användbar observationsmetod när det man ska observera förekommer flera gånger under 

en lektion, samt att det observerade området är lätt att avgränsa (Johansson & Svedner, 

2010). Utifrån studiens syfte har utgångspunkter sammanställts för observationen (se 

bilaga D). Dessa avgränsningar, även kallade definierade händelser, är centrala och 

avgörande för vad som noteras i observationsschemat.  

     Observationer är en lämplig metod att använda sig av när ”man vill ta reda på vad 

människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör” (Stukát, 2011:55). Vid 

användandet av intervju eller enkät kan man inte vara garanterad att informanten uppger 

svar som stämmer överens med verkligheten. Det kan exempelvis vara så att läraren 

målar upp en idealbild som inte har någon egentlig bäring i klassrumssituationen. 

Ytterligare en fördel med observationer är att forskaren själv inhämtar kunskap och 

information (Stukát, 2011).  

 

3.1.2 Intervju 

För att komplettera observationerna har även semistrukturerade intervjuer använts som 

metod. Semistrukturerade personliga intervjuer används som metod för att undersöka 

hur lärarna anser att de motiverar sina elever till läsning. Denscombe (2016) förklarar 

att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har förutbestämda öppna frågor 

eller ämnen som ska ventileras och besvaras vid intervjun. Intervjuaren kan dock vara 

flexibel när det kommer till ordningsföljden av frågorna och ”låta den intervjuade 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som intervjuaren tar upp” 

(Denscombe, 2016:266). Vidare förklarar Denscombe att personliga intervjuer innebär 

att endast intervjuaren och informanten medverkar vid intervjutillfället (Denscombe, 

2016).  
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3.2 Genomförande 
Samtliga lärare som medverkar i den här undersökningen kontaktades med ett 

introduktionsbrev via mail (se bilaga A). Arbetsgången inleddes med en 

klassrumsobservation inom ämnet svenska som på något sätt handlade om läsning. Vid 

alla tre observationer var jag placerad längst ner i ena hörnet av klassrummet för att 

eleverna inte skulle distraheras eller känna sig iakttagna. Efter lektionernas slut 

genomfördes intervjuerna, i ett enskilt rum. Som tidigare nämnt utgick observationerna 

från ett observationsschema framarbetat ur Johansson & Svedners (2010) ”Critical 

incidents”- observation av viktiga händelser, med fastställda utgångspunkter för 

observationen. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en utarbetad intervjuguide (se 

bilaga B). Vid intervjuerna användes ljudupptagning för att kunna transkribera 

intervjuerna till text, vilket är nödvändigt för att kunna analysera och dra slutsatser. 

Intervjuerna genomfördes på lärarnas skolor, i miljön där parterna är trygga, vilket 

Stukát (2011) benämner som fältintervjuer.   

  

3.3 Urval och avgränsningar 
Studien har avgränsats till att observera och intervjua tre lärare, eftersom observationer, 

och framförallt intervjuer med transkriptioner tar lång tid att genomföra. Stukát (2011) 

skriver att ”[b]åde transkriberingen och de upprepade genomläsningarna av materialet 

inklusive jämförelser av intervjuer är oerhört tidskrävande” (2011:71). Ytterligare en 

avgränsning som gjorts i studien är valet av att endast undersöka hur lärare arbetar med 

läsmotivation i årskurs 1, eftersom det är första årskursen i grundskolan och mycket 

fokus ligger på läsningen. Två av lärarna som medverkar i studien arbetar på samma 

skola i klass 1a respektive klass 1b. Den tredje läraren arbetar på en annan skola, vilket 

innebär att två skolor ingår i den här studien. Jag har använt mig av ett 

bekvämlighetsurval vid valet av skolor som medverkar i undersökningen, vilket är 

anledningen till att skolorna ligger i samma kommun. Trost (2010) förklarar att ett 

bekvämlighetsurval är en praktisk metod att använda sig av för att få ett strategiskt 

urval. När forskaren gör ett bekvämlighetsurval innebär det att hen kontaktar personer 

som tycks passa för undersökningen, och som är lättillgängliga (Trost, 2010).  

 



  

 

IX 

3.4 Analysmetod 
Materialet som analyseras i studien är observationerna utifrån observationsschemat samt 

transkriptionerna av de genomförda intervjuerna. För att analysera det insamlade 

empiriska materialet har metoden närläsning använts, för att identifiera likheter och 

skillnader i arbetssätten hos de lärare som medverkar i undersökningen. Närläsning 

definieras av Lundqvist m.fl. (1987) som ett sätt att noggrant analysera texter (1987). I 

analysprocessen detaljstuderas materialet utifrån begrepp som är relevanta för den här 

studiens syfte. Vid analysprocessen används överstrykningspennor för att markera 

viktiga aspekter och för att enkelt kunna sammanställa resultaten. Utifrån närläsningen 

som analysmetod sammanställs, jämförs och kategoriserats resultaten.   

 

3.5 Metod- och materialkritik 
I studien används en kvalitativ metod då undersökningen syftar till att ta reda på hur 

lärare motiverar pojkar och flickor till läsning. Studiens syfte är inte att generalisera, 

utan att ge en insyn i hur några lärare arbetar för att skapa läslust hos pojkar respektive 

flickor i årskurs 1. Bjørndal (2005) skriver att kvalitativa metoders fördel är att de ger 

en helhetssyn på det undersökta. Ytterligare en styrka med kvalitativa metoder är att 

forskaren får en djupare förståelse för forskningsområdet, och problemformuleringen. 

När forskaren använder en kvalitativ metod innebär det att respondenten har ”större 

frihet att ge uttryck för sin egen förståelse och upplevelse av det som undersöks” 

(Bjørndal 2005:108) vilket bidrar till att materialet blir mer trovärdigt. En nackdel med 

metoden är att flexibiliteten som finns kan bidra till att materialet som samlas in från 

respektive undersökningsperson är något olika. Resultatet av tolkningarna kan då bli 

tvetydiga. Vid insamlandet av materialet var jag medveten om att materialet kunde se 

olika ut beroende på vem jag observerade och intervjuade. Vid intervjuerna försökte jag 

därför att ställa frågorna på samma sätt samt följa upp med följdfrågor om lärarna inte 

direkt svarade på frågan. Bjørndal (2005) menar att ytterligare en nackdel med 

intervjuer är att forskaren kan påverka informanten så att informationen som ges 

påverkas av ens egna uppfattningar. ”Genom att vara medveten om denna felkälla kan 

man emellertid begränsa en sådan effekt” (Bjørndal, 2005:91).  

      En kritisk aspekt av undersökningen är att jag endast observerat en svensklektion 

hos varje lärare. En observerad lektion ger inte en helhetsbild av hur lärarna motiverar 

sina elever till läslust. Lärarna arbetar på flera olika sätt och alla arbetssätten belyses 

inte under endast ett lektionstillfälle. Intervjuerna är dock ett komplement till de 
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observerade lektionerna där lärarna berättar om hur de arbetar motivationsfrämjande när 

det kommer till läsning.  

 

3.6 Etiska forskningsprinciper  
I studien följs Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det finns fyra huvudsakliga 

krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren ska informera 

deltagande i studien om deras uppgift i forskningsprojektet samt deras villkor för 

deltagandet. De ska informeras om att allt deltagande är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande när de vill. Informationskravet uppfylls då jag har informerat om 

forskningens syfte, villkoren för deltagarna i studien, och att allt sker på frivillig bas i 

samband med att jag skickade ut informationsbrev till lärarna. Samtyckeskravet innebär 

att ”[f]orskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke” 

(Vetenskapsrådet, 2002:9). Samtycket gavs via mail i samband med att lärarna svarade 

på utskicket av informationsbrevet, och när jag var på plats i respektive skola. Lärarna i 

studien blev garanterade anonymitet, samt att skolans namn inte skulle användas i 

studien, vilket innebär att konfidentialitetskravet uppfylls. Det sista kravet, 

nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer inte får användas 

för andra ändamål än forskning. Kravet uppfylls då det insamlade materialet inte 

kommer publiceras offentligt eller användas för kommersiellt bruk.  

 

4 Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras först lärarnas definitioner av begreppet läsmotivation. 

Sedan presenteras resultatet från observationerna i en sammanställd tabell, följt av en 

analys av observationerna utifrån underrubrikerna (4.2.1) lärare A, (4.2.2) lärare B, samt 

(4.2.3) lärare C. Efter det framförs hur lärare arbetar motivationsfrämjande utifrån de 

olika kategorierna högläsning, bokval och boksamtal. Avslutningsvis redogörs det för 

hur lärarna hanterar likheter och skillnader mellan pojkars och flickors läsmotivation.  

 

4.1 Lärarnas definition av läsmotivation   
För att skapa läsmotivation hos eleverna är en definition och medvetenhet om begreppet 

viktigt. Lärarna som ingår i studien har alla definierat vad läsmotivation innebär för 

dem. Lärare A definierar läsmotivation på följande sätt: ”Läsmotivation för mig är att 
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göra läsningen spännande, och ge dem inspiration så att de förstår nyttan av att kunna 

läsa” (Lärare A). Lärare B förklarar innebörden av begreppet läsmotivation ”som att 

man tycker det är roligt att läsa och att man känner att man är bra på det man gör och att 

man vill dyka djupare ner i läsningen, helt enkelt. Det ska vara kul att läsa. Man ska 

känna att det ger en någonting” (Lärare B). Lärare C förklarar begreppet på följande 

sätt: 

 
Det är ju att man får eleverna att vilja läsa, och det kan man göra på tusen olika sätt. Men 

de ska ju vilja läsa, för dels ska de förstå nyttan i det, för vissa behöver verkligen veta 

varför. Men sen tycker jag det är viktigt att man får dem att vilja lära sig för att de vill 

kunna läsa berättelserna själva och inte bara lyssna på mig. Jag vill att de ska känna som jag 

när jag läser böcker, att det är så himla fantastiskt att komma in i en annan värld! (Lärare 

C). 

 

Lärarnas förklaringar av läsmotivation är lika varandra och de nämnde alla att det ska 

vara roligt att läsa. Deras förklaringar av begreppet går att jämföra med Westlund 

(2017) som skriver att läsmotivation innebär nyfikenhet från elevens sida, samt viljan 

att anstränga sig för att lära. Westlund delar även in begreppet i yttre- och inre 

motivation, vilket ingen av de tre lärarna nämner i intervjun. Trots att ingen lärare pratar 

om begreppen inre och yttre motivation är det tydligt att lärarna är medvetna om 

innebörden samt att de alla påtalar vikten av inre motivation.  

 

4.2 Observation av ”Critical incidents” 
”Critical incidents” – kritiska händelser som var utgångspunkten vid observationerna, 

och som skrevs in i observationsscheman har sammanställts i nedanstående tabell. 

Tabellen visar hur många gånger lärarna kommenterade med positiv (uppmuntrande) 

respektive negativ (tillsägande) respons till flickorna, pojkarna och i helklass under en 

svensklektion. Lärarna benämns som lärare A, lärare B och lärare C.  

 

Tabell 1: sammanställning från observation  

Observerad 

svensklektion: 

Positiv 

respons 

till flicka 

Negativ 

respons 

till flicka 

Positiv 

respons 

till pojke  

Negativ 

respons 

till pojke 

Positiv 

respons i 

helklass 

Negativ 

respons i 

helklass 

Lärare A 3 0 7 2 5 1 
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Lärare B 2 3 1 1 3 1 

Lärare C 5 0 3 0 5 0 

 

Tabellen visar att lärarna under den observerade lektionen kommenterade med både 

positiv och negativ respons till såväl pojkar som flickor. Resultaten från de tre olika 

observationerna skiljer sig åt, och de motiverade eleverna på olika sätt. Lärarna gav 

eleverna olika mycket respons vilket framgår av tabellen ovan. När lärare ger elever 

kommentarer, vare sig det är med positiv eller negativ respons, använder lärarna yttre 

motivation. Vad lärarna kommenterade till eleverna redovisas i nedanstående rubriker, 

där även observationerna och intervjuerna analyseras utifrån Glassers motivationsteori 

samt ur ett genusperspektiv.  

 

4.2.1 Lärare A  

Läraren inleder sin lektion med att sätta upp bilder på tavlan. På bilderna är det olika 

blommor, och under blommorna finns det sångtexter. Läraren frågar eleverna hur de 

skulle kunna sjunga sången om de inte kan texten. När eleverna angett några förslag 

svarar en elev till slut att man måste kunna läsa. Läraren poängterar att det är viktigt att 

kunna läsa och att läsning är ett redskap som alla har användning av under hela livet. 

Genomgående under hela lektionen uppmuntrar läraren eleverna till läsning och 

försöker motivera dem till läslust på olika sätt.  Ett exempel på uppmuntran i helklass är 

när läraren poängterar att det är betydelsefullt att läsa eftersom läsning används i 

vardagen. Hen fortsätter med att förklara för eleverna att det är viktigt att läsa lite varje 

dag. Läraren försöker skapa läsmotivation genom att säga till eleverna att man blir 

bättre på att läsa genom att öva.  

    Under lektionen som observeras fokuserar läraren på läsning och framförallt på 

elevernas läsläxa. Eleverna delas in i två olika läsgrupper, där en av grupperna följer 

med en resurspedagog in i ett annat rum. Den andra gruppen stannar kvar i klassrummet 

och samlas runt några bänkar i en ring. Eleverna övar på sin läsläxa genom att läsa högt 

för varandra ur läxboken. Läraren bestämmer vem av eleverna som börjar högläsa ur 

boken, och när en elev är klar, fortsätter en annan tills alla läst ett stycke (s.k. 

stafettläsning). Under lektionen kommenterar läraren med positiv respektive negativ 

respons till eleverna. Utifrån den sammanställda tabellen av observationerna av kritiska 

händelser framgår det att lärare A kommenterade med positiv respons till flickor tre 
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gånger och till pojkar sju gånger. Ett exempel på positiv respons till en pojke är följande 

scenario. Vid indelningen av läsgrupperna utbrister en pojke att han inte kan läsa.  

Läraren svarar snabbt och kommenterar uppmuntrande med att vi övar på att läsa. När 

eleverna stafettläser ur läxböckerna kommenterar läraren alla pojkarna när de läst klart 

sitt stycke. Hen kommenterar uppmuntrande ”bra läst” och ”bra jobbat” till alla 

pojkarna men endast till en av flickorna. Eleverna i klassen använder inte samma bok 

vid läsläxan. De använder sig av läseböcker som är utgivna i olika svårighetsgrader där 

handlingen är densamma. Vid läsningen av läxan får en flicka börja eftersom hon har en 

bok med mer text, det vill säga en högre svårighetsgrad. En pojke utbrister att han aldrig 

vill ha en sån bok, eftersom det är för mycket text. Läraren kommenterar då 

uppmuntrande till pojken att ”man ska vara där man är och använda den bok som passar 

bäst” (lärare A). Vid ett senare tillfälle under lektionen har läraren en genomgång på 

tavlan, och eleverna ska försöka komma på meningar med ord som börjar på bokstaven 

G. Ett exempel på en uppmuntrande kommentar till en flicka är när läraren 

kommenterar ”bra”, när eleven läser en mening som stämmer överens med 

instruktionerna.   

     Ur ett genusperspektiv förväntas flickor vara duktiga i skolan. Hirdman (2001) 

skriver att det är förväntningarna av det som anses vara kvinnligt och manligt som styr 

våra handlingar, vilket kan vara en förklaring till att läraren inte kommenterade 

flickornas prestationer i läsningen i samma utsträckning som pojkarnas. Under lektionen 

blev några stökiga pojkar tillsagda, men fick mer positiv respons på läsningen än 

flickorna. Genusteoretiskt sett kan lärarens kommentarer till eleverna bero på att hens 

förväntningar på pojkarna och flickorna stämde överens med hur eleverna läste. Av 

läraren fick pojkarna mer positiv uppmuntran än flickorna vilket ur ett stereotypt 

genusperspektiv kan förklaras genom att läraren inte förväntade sig att pojkarna skulle 

prestera som de gjorde, samt att pojkar behöver mer uppmuntran för att fortsätta vara 

motiverade till läsning, eftersom läsning ut ett genusperspektiv kan uppfattas som en 

kvinnlig aktivitet.  

 

4.2.2 Lärare B 

Lektionen inleds med att alla elever tar fram sina tystläsningsböcker och läser 

självständigt i ungefär tio minuter. Läraren startar sedan en genomgång av det som 

eleverna ska göra. Läraren ger instruktionerna att eleverna ska arbeta i små grupper där 

varje grupp har några lappar som eleverna ska högläsa för varandra, och sedan diskutera 
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det som står på lappen. På lapparna finns det diskussionsfrågor som är kopplade till 

böckerna eleverna har som läsläxböcker. När grupperna har fått tid att diskutera bryter 

läraren för en gemensam klassdiskussion av det som respektive grupp har kommit fram 

till utifrån de tilldelade frågorna. Under lektionen fokuserar läraren på elevernas 

högläsning, men framförallt på förståelsen av det tidigare lästa kapitlet från 

läxböckerna.  

     Utifrån den sammanställda tabellen från observationerna framgår det att lärare B 

kommenterar med positiv respons till flickorna två gånger och till pojkarna en gång. 

Negativ respons/tillsägelse ger läraren tre gånger till flickorna och en gång till pojkarna. 

Ett exempel på en uppmuntrande respons till en flicka är när läraren säger ”bra tankar 

kring läsningen”. Till en pojke kommenterar läraren ”bra, just så var det”.  

     Utifrån ett genusperspektiv förväntas flickor vara duktiga och mer ordentliga i 

skolan än pojkar. Under lektionen kommenterar dock läraren med tillsägelse/negativ 

respons tre gånger till flickorna jämfört med en gång till pojkarna vilket strider mot de 

rådande genusmönstren.  

 

4.2.3 Lärare C 

Läraren startar sin lektion med att högläsa ur boken Sandvargen. Läraren använder 

arbetssättet En läsande klass vid läsningen, som innebär att olika strategier tillämpas på 

texten för att underlätta för lärare att arbeta med läsförståelse med eleverna. 

Läsförståelsestrategierna utgår från personer som gör olika saker med den lästa texten. 

Personerna är spågumman, reportern, konstnären, cowboyen och detektiven. Under 

lektionen använder läraren spågumman och konstnären. Spågumman förutspår och 

ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och 

textgenre. Spågummans strategi används innan, under och efter läsningen. Konstnären 

använder läraren också under lektionen, vilket innebär att eleverna skapar inre bilder av 

den lästa texten. Med hjälp av våra sinnen lever sig läsaren in i texten och kan se, höra 

och känna det texten berättar om.  

     Utifrån den sammanställda tabellen från observationerna framgår det att lärare C inte 

kommenterar med negativ respons/tillsägelse under hela lektionen, varken till flickor, 

pojkar eller i helklassen. Läraren i klassen arbetar med positiv respons till eleverna och 

uppmuntrade flickorna med positiv respons fem gånger och pojkarna tre gånger. 

Läraren kommenterade även uppmuntrande i helklassen fem gånger.  
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     Motivationsteoretikern Glasser menar att information är det enda som vi får till oss 

utifrån, och hur vi väljer att agera på informationen är upp till oss själva. Lärare C 

förmedlar information till elever, och hur den ges i klassrummet är avgörande för 

elevernas motivation. Om eleverna anser att lärarens förmedlande av information är 

betydelsefull gör eleverna det läraren säger (Glasser, 1996). Läraren använde sig inte av 

tillsägelse inom ramen för läsning vilket kan bero på att eleverna valde att arbeta med 

läsningen eftersom lärarens förmedling av information påverkade elevernas motivation. 

Utifrån Glassers teori utförde eleverna ett basbehov när de valde att arbeta med 

läsningen. Glasser (1996) menar att när en person gör något utför hen ett aktuellt behov 

(1996). Behoven som eleverna kan ha utfört under lektionen är att tillhöra och älska, att 

få makt samt att ha roligt.  

 

4.3 Hur arbetar lärarna motivationsfrämjande?  
De tre lärarna som deltar i den här studien arbetar alla för att eleverna ska motiveras till 

läsning. Gemensamt för lärarna är att alla poängterar vikten av variation för att skapa 

läslust samt att det är betydelsefullt att visa eleverna nyttan med att kunna läsa. Lärare B 

förklarar att variation är avgörande för läsmotivation eftersom ”då vet jag att alla nån 

gång under veckan får det till sig på sitt bästa sätt” (Lärare B). Lärare C anser också att 

det är viktigt att motivera eleverna till läslust genom att variera sin undervisning och 

berättar ”att man jobbar på olika sätt i och med att det är så olika elever”. Lärare A 

berättar i intervjun att hen använder mycket skönlitteratur, inte bara vid läsläxan utan 

vid flera olika tillfällen. Läraren berättar vidare att högläsning är en viktig 

läsmotiverande metod som hen använder sig av i klassen. Lärare A menar att det är 

betydelsefullt att ”se att det ger glädje genom att lära sig saker genom att läsa”. Ett 

exempel på det är att läsa faktatexter och lära sig vad det står. Lärare A menar också att 

det är viktigt att integrera läsningen i många olika ämnen, och inte bara i svenskan. Att 

kunna läsa är betydelsefullt och det är ett verktyg som barn och vuxna använder 

dagligen. Det är viktigt att uppmärksamma eleverna på det, samt att visa dem nyttan 

med att kunna läsa. Att integrera läsningen i olika ämnen är något som lärare B också 

poängterar som viktigt. 

     Lärare B förklarar i intervjun att variation i arbetssätten med läsning är avgörande för 

elevernas läsmotivation. Metoderna läraren använder sig av för att motivera eleverna till 

läsning är lyssna och samtala om det lästa, läsning tillsammans i mindre grupper, läsa 

högt för varandra och hen poängterar vikten av bokvalet. En aspekt som lärare B menar 
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är viktig är att det ska vara ett öppet klimat om böckerna. Hen anser att eleverna får 

tycka och säga att en bok är tråkig eller dålig, bara de kan motivera varför de tycker 

boken är dålig. Det är också viktigt att läsa lite varje dag vilket både lärare A och B 

uppger i intervjun. Lärare B säger att hen högläser ca 15-20 minuter varje dag och 

eleverna har även tystläsning en gång om dagen.  

     Lärare C förklarar att hen motiverar till läsning genom att ”dels så visar jag ofta på 

nyttan och förklarar att man inte kan laga mat om man inte kan läsa ett recept”. Lärare C 

kopplar även motivationen till individerna och säger att de finns många elever i klassen 

som är intresserade av bilar och motorer och förklarar för eleverna att ”om du ska kunna 

bli bilmekaniker måste du kunna läsa en ritning och förstå vad det står, du måste kunna 

läsa om modellerna. Om du ska köpa en bil måste du veta massa saker. Det motiverar 

dem som inte tycker att just berättelser är det viktigaste utan att det är roligare att titta 

på film och sånt där”. Lärare A menar precis som lärare C att när eleverna inte vill läsa 

och är omotiverade till läsning är det viktigt att visa på nyttan med läsningen. Hen 

berättar vidare att ”där får man ju gå lite ”outside the box” och kanske tänka framåt. För 

då motiverar man dem kanske även under utvecklingssamtalen och sakerna som är 

innan. Man tar reda på vad eleverna vill bli i framtiden så man har en sporre, nånting att 

arbeta emot. Då blir det lite lättare att förstå varför man behöver läsa” (lärare A).  

     Under nedanstående underrubriker beskrivs lärarnas arbetssätt utifrån högläsning, 

bokval och boksamtal. De tre kategorierna som presenteras nedan är 

motivationsmetoder som är gemensamt för lärarna som medverkar i den här studien. 

Samtliga lärare framhåller att det som är motivationsskapande för eleverna i årskurs 1, 

vare sig de är pojkar eller flickor är att de motiveras av variation.   

 

4.3.1 Högläsning 

Alla tre lärarna uppger att de läser högt för eleverna i klassen. Lärare A förklarar att hen 

läser många olika böcker och att elevernas intresse för den aktuella boken påverkar 

bokvalet. Läraren förklarar att hen är flexibel vid läsningen av böcker och kan pausa en 

bok och börja med en annan innan den första boken är utläst. Det beror på hur eleverna 

intresserar sig för den lästa boken (Lärare A). Alla tre lärarna påpekar att de väntar på 

den senaste boken av Handbok för superhjältar skriven av Elias och Agnes Våhlund, 

som är uppskattad av alla eleverna, pojkar såväl som flickor.  

     Lärare B anser att det är viktigt att högläsa för de elever som har svårt att läsa, 

eftersom de vid högläsning får ta del av innehållet och kan medverka i ett boksamtal 
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efteråt. Lärare B uppger att hen högläser ungefär 20 minuter varje dag, i samband med 

fruktstund. Lärare C anser att metoden högläsning är viktig att arbeta med i 

klassrummet med eleverna. Läraren förklarar: 

 
Vi läser mycket tillsammans eller att jag läser för dem så att de får höra mycket berättelser 

så att de ska tycka att det är roligt att arbeta med berättelser på olika sätt. Och sen får de ju 

läsa en del själva också, men just nu är det mest jag som läser berättelser och så får de 

lyssna och TÄNKA för jag tror att läsförståelsen är viktigt för att man ska bli motiverad att 

läsa. För det är tråkigt att läsa om man inte fattar vad man läser (Lärare C).  

 

Lärare C poängterar i citatet att läsförståelse är viktigt att arbeta med för att skapa inre 

motivation hos eleverna. Läraren använder sig därför mycket av lässtrategin högläsning 

för att skapa läslust hos flickor och pojkar i klassen.  

 

4.3.2 Bokval  

Lärare B anser att elevernas bokval är viktigt för läslusten. Väljer eleverna en bok som 

är för svår försvinner läslusten ganska fort, och väljer de en bok som är för lätt bläddrar 

de bara i boken utan att läsa. Läraren lägger stor vikt vid att eleverna ska läsa böcker 

som är på rätt nivå. Lärare B menar att läslust påverkas av elevens bokval. Hen förklarar 

att ”det gäller att skräddarsy deras nivå. Boken eleverna läser ska vara lagom svår 

genom att den utmanar med några nya ord, men inte så svår att de inte förstår det lästa”. 

Läraren menar vidare att eleverna ska läsa lagom svåra böcker, vilket bidrar till att 

eleverna känner sig lyckade. Om en elev försöker läsa en bok som är för svår och möter 

motgång i läsningen försvinner motivationen. Klassrummet läraren undervisar i ligger 

vägg i vägg med ett skolbibliotek och böckerna är lättillgängliga. Läraren vill vara 

delaktig i bokvalen för att försäkra sig om att bokvalet eleven gör passar elevens 

läsförmåga. De har även ett samarbete med skolbibliotekarien som hjälper eleverna med 

bokval samt kommer till klassen och tipsar om böcker. Vid speciella högtider som 

exempelvis halloween ställer bibliotekarien fram böcker som handlar om den högtiden 

för att skapa läsmotivation (Lärare B). 

     Lärare A menar precis som lärare B, att bokvalet är viktigt för läslusten. Lärare A 

berättar att ”får man en för svår bok, ger man ju upp direkt, och får man en för lätt bok 

blir det ju tråkigt också”. Lärare C berättar att eleverna får vara med och välja böcker 

som de läser i klassrummet. Läraren förklarar att när de går till biblioteket ”får de välja 

en bok som är anpassad för dem, som vi tycker passar dem. Sen får de välja en själva 
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och då kan det ju bli en fotbollsbok med bara bilder eller med text som de egentligen 

inte kan läsa, men som de tycker är rolig” (Lärare C). Läraren förklarar vidare att 

eleverna har fått vara med och välja böcker som läraren högläser i klassrummet. 

Eleverna har valt en deckare och en bok med kärlekstema som läraren läst. Läraren tar 

hänsyn till elevernas val och läser ibland deras bokval, och ibland väljer hen själv.  

 

4.3.3 Boksamtal 

Alla lärarna i studien menar att det är viktigt att samtala om det lästa. Av lärarna som 

medverkar i den här studien framhåller lärare B samtal om det lästa som viktigast. Hen 

poängterar vikten av högläsning för elever med svårigheter i läsning eftersom de då kan 

samtala om det som höglästs. Innehållet i det lästa är viktigt och boksamtal är ett 

arbetssätt som alla elever kan delta i, framförallt om boksamtalet kretsar kring en bok 

eller text som har höglästs för eleverna. Lärare B berättar att ”vi stannar sällan vid att 

bara läsa den rakt upp och ner utan samtalar mycket om det vi har läst”. Läraren 

poängterar att ”de ska känna att det är kul att få till sig innehållet i en bok, det tror jag är 

oerhört viktigt”. Läraren anser att det är betydelsefullt att samtala om det lästa för att 

alla ska kunna ta del av innehållet och förstå vad texten förmedlade. Vid läsningen 

”stannar vi upp mycket och pratar om ord. Vad betyder orden? Vi har sagt att om de 

läser nåt ord de inte förstår så räcker man upp handen så diskuterar vi det direkt, för 

ordförståelsen är otroligt viktig för att kunna förstå sammanhanget”. Vid förklaringar av 

ord frågar läraren klassen om de kan förklara ordet tillsammans. Om ingen elev kan 

förklara ordet, gör läraren det. Lärare B berättar vidare att ”vi sammanfattar mycket det 

vi har läst och tränar på att återberätta”.     

     Lärare A berättar att de läser mycket skönlitteratur, men även faktatexter och menar 

att det är betydelsefullt att lära sig saker genom att läsa texter. Läraren framhåller vikten 

av att samtala om det lästa för att se vad eleverna lär sig om det texten förmedlar. Ett 

exempel som läraren ger under intervjun är boken om tandtrollen Karius och Baktus. 

Även lärare C poängterar vikten av att eleverna ska förstå det lästa, vare sig läraren 

högläser eller att eleverna läser själva. Därför arbetar läraren mycket med att eleverna 

ska tänka om det lästa eftersom hen menar att läslust skapas genom läsförståelse. 

4.4 Pojkars och flickors läsmotivation 
Gemensamt för de tre lärarna som medverkar i studien, är att de alla anser att flickorna 

är mer lättmotiverade än pojkarna, samt att de ligger längre fram i läsningen. Lärare A 
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förklarar att det inte bara är flickorna i klassen som är duktiga på läsning och har 

kommit långt i sin läsförmåga. I läsgrupperna är eleverna indelade efter sin läsförmåga, 

och elever som har kommit långt med läsningen är i den röda gruppen. Läraren berättar 

vidare att ”i gruppindelningarna är det ju inte bara tjejer i den röda gruppen, utan det är 

ju lite blandat” (Lärare A).  

     Lärare B förklarar hur läsmotivationen hos pojkarna och flickorna ser ut i klassen: 

 
Ofta är det så att tjejer har kommit lite längre med sin läsning, tidigt ju. De har ju flera 

gånger en egen inre motivation och då behöver man inte jobba på att motivera på samma 

sätt. Men här är det flera pojkar som tycker det här med läsning är riktigt härligt, har jag 

märkt. Så att i det här gänget känns det inte som sån stor skillnad utan det är nog mer de här 

som har haft lite mer knöligt med läsningen där inte riktigt alla tycker att det är roligt. För 

det är ju så att tar själva den mekaniska läsningen för lång tid då slukar det för mycket 

energi och då blir det inte den där riktiga lusten, utan det är lite grann en tröskel man måste 

komma över för att få flyt i läsningen (Lärare B).  

 

Lärare B uppger att ”det är både tjejer och killar i gänget som tycker det är härligt att 

dyka in i en bok och bara älskar att läsa”. Hen förklarar vidare att ”utmaningen som 

alltid finns, är de här som tycker det är lite svårt och lite jobbigt, att få dem att känna 

lusten oavsett om det är en tjej eller kille” (lärare B).  Även lärare A och C uppger att 

det är problematiskt att motivera de elever som tycker det är svårt och tråkigt att läsa. 

Utifrån Glassers motivationsperspektiv kan det bero på att eleverna inte vill läsa 

eftersom de inte anser att det är tillräckligt tillfredställande, samt att det inte uppfyller 

ett basbehov.  

     Lärare C berättar att ”generellt är det så att flickorna tycker det är roligare att lyssna 

på berättelser. Sen har jag många pojkar som tycker det också, men jag har ju bara 

pojkar 3-4 stycken som inte tycker att det är så kul att lyssna på berättelser som faktiskt 

bara behöver veta nyttan med att läsa för att de ska förstå, till exempel en ritning” 

(lärare C). Läraren berättar vidare att ”flickorna där är det ju generellt att de tycker om 

berättelser och själva berättandet när jag läser”. Vidare förklarar läraren vad hen tror 

läsmotivation beror på: ”Jag tror att det mer beror på var man är uppväxt, hur uppväxten 

ser ut, vad man har för sociokulturellt och hur det fungerar hemma. För jag tror att om 

man har en kultur hemma där man läser mycket, så tror jag man läser mycket oavsett 

om man är pojke eller flicka” (Lärare C).  
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4.5 Slutsats  
Utifrån studiens resultat av det insamlade empiriska materialet dras slutsatsen att flickor 

och pojkar generellt inte motiveras till läslust på samma sätt. Det som motiverar elever 

till läsning är individuellt och beror inte på elevernas kön. Alla pojkar respektive alla 

flickor motiveras inte till läsning på samma sätt. Några pojkar och flickor motiveras 

genom att läraren förklarar nyttan med läsning, medan andra flickor och pojkar 

motiveras genom att öva på högläsning i grupp, och ytterligare några elever vill läsa tyst 

för sig själva. Hur elever motiveras till läsning är individuellt och kön är inte 

förklaringen till motivation, utan det handlar istället om eleven som individ. Hur 

eleverna motiveras i den här studien utgår från lärarnas erfarenheter och upplevelser i 

klassrummet, och det går därför inte att vara helt säker på att eleverna blir läsmotiverade 

av en specifik aktivitet. Läsmotivation går inte att mäta, vilket är anledningen till att det 

är lärarnas upplevelser av hur eleverna motiveras till läsning som är grunden till den här 

studiens resultat. 

 

5 Diskussion  
I det här avsnittet diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 

teoretiska utgångspunkter. Först diskuteras studiens syfte i förhållande till resultaten 

följt av läsmotivationsfrämjande metoder. Därefter diskuteras hur lärare arbetar med 

läsmotivation hos flickor och pojkar. Slutligen framförs förslag på vidare forskning.  

5.1 Studiens syfte i förhållande till resultaten  
 Den här studiens syfte är att få kunskap om hur yrkesverksamma lärare arbetar med att 

motivera pojkar och flickor till läsning i årskurs 1. Vidare är syftet att undersöka om 

flickor och pojkar motiveras till läslust på olika sätt. Utifrån syftet har den här uppsatsen 

utformats och genomförts. Den föreliggande studiens resultat visar att syftet är uppnått 

då lärarnas läsmotiverande arbetssätt belyses i studien samt hur pojkar och flickor 

motiveras till läsning. I läroplanen (2011 rev.17) står det skrivet att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro 

till sin språkliga förmåga” (Skolverket, 2011:9 rev.17). Skolan har ett viktigt uppdrag, 

att eleverna ska få tilltro till sin språkliga förmåga och möjligheter att utveckla sin 

läsförmåga. Läsning är viktigt inte bara i svenskämnet, utan i alla ämnen och även i 
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vardagslivet. I den här studien har jag uppmärksammat att lärarnas läsmotiverande 

metoder och arbetssätt är betydelsefullt för att eleverna ska utvecklas och få 

självförtroende i sin läsförmåga.   

5.2 Läsmotivationsfrämjande metoder 
Tidigare forskning visar att det finns flera läsmotivationsfrämjande metoder. Franzen 

(2010) och Körling (2012) menar att högläsning är en viktig metod som bidrar till 

läsintresse. Högläsning är viktigt att ägna sig åt för att skapa läsmotivation hos barn. Att 

använda högläsning i klassrummet ger många fördelar. Bland annat bidrar det till att 

eleverna upplever gemenskap och förståelse, men högläsning bidrar även till att 

eleverna utvecklar ordförråd, kreativitet och tänkande (Franzén, 2010, Körling 2012). 

De tre deltagande lärarna i studien poängterar alla att högläsning är viktigt och de läser 

högt för eleverna varje dag i större eller mindre utsträckning.  

     Eleverna som har lärare A använder inte samma bok vid läsläxan. De använder sig 

av läseböcker som är utgivna i olika svårighetsgrader där handlingen är densamma. 

Franzén (2010) menar att när en lärare använder ett läromedel med olika 

svårighetsgrader är det ett bra arbetssätt, eftersom eleverna kan arbeta med den bok som 

passar dem bäst samtidigt som det gemensamma boksamtalet inte försvinner (2010).  

     En annan aspekt som de tre lärarna ansåg var viktigt för att skapa läslust hos eleverna 

är bokval. Att välja böcker som passar elevernas läsförmåga och intresse är avgörande 

för att de ska vara motiverade till läsning, såväl flickor som pojkar. Även Chambers 

(2011) och Körling (2012) menar att läslust skapas lättare när vi får frihet att välja och 

följa vår egen smak. Författarna menar vidare att när elever själva får tänka och tycka 

om en bok, skapar det intresse och motivation till läsning (Chambers 2011, Körling 

2012).  

     Lärarna som medverkar i den här studien anser alla att en läsmotivationsfrämjande 

metod är att visa eleverna nyttan av att kunna läsa. Exempelvis säger lärare C i intervju 

att hen visar på nyttan av att kunna läsa genom att motivera eleverna utifrån deras 

intresse. Läraren förklarar att hen motiverar några pojkar i klassen till läsning genom att 

berätta för dem att man måste kunna läsa om de ska bli bilmekaniker eller om de ska 

köpa en bil. Vidare motiverar läraren några andra elever genom att förklara att de inte 

kan följa ett recept om de inte kan läsa. Tidigare forskning framhåller att ett sätt att öka 

läsmotivationen på är att hjälpa elever att hitta en mening och ett värde i läsaktiviteter 

(Gambrell, 2011).  
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     Motivationsteoretikern Glasser (1996) menar att det som driver eleverna i sin 

motivation att utföra något kommer alltid inifrån individen. När eleven utför något gör 

hen det eftersom det är det mest tillfredställande. En elevs agerade kan även bero på att 

informationen hen får utifrån av exempelvis en lärare förmedlas på ett sätt som eleven 

anser är viktigt. Glasser menar vidare att ju viktigare eleven anser att den förmedlade 

informationen är, desto bättre utför eleverna det som läraren ber om (Glasser, 1996). 

Lärares agerande och förmedlande av information till elever är viktigt för deras 

motivation att utföra det lärarna säger. Det är därför betydelsefullt att lärare är medvetna 

om hur eleverna i klassen motiveras, vilket framgår av den här studiens resultat.  

5.3 Läsmotivation hos pojkar och flickor  
Resultatet visar att hur elever motiveras till läslust är individuellt och beror inte på deras 

kön. Den här studien grundar sig i lärarnas upplevelser och erfarenheter av hur eleverna 

motiveras till läslust. Motivation går inte att med säkerhet mäta, och det är därför viktigt 

att vara medveten om att det är lärarnas upplevelser som är grunden i huruvida de 

upplever att eleverna motiveras till läsning.  

     Alla lärarna som medverkar i studien poängterar att variation är viktigt för att 

motivera eleverna till läslust. Gemensamt för lärarna är också att de anser att flickorna 

är mer lättmotiverade än pojkarna vilket kan bero på att de ligger längre fram i 

läsningen. Det är dock viktigt att framhålla att det finns pojkar i klasserna som också 

har kommit långt i sin läsning, men att flickorna överlag är längre fram i sin läsförmåga. 

Resultatet från undersökningen som genomfördes av McGeown, Goodwin, Henderson, 

Wright (2012) i England visar att flickorna har signifikant högre läsmotivation än 

pojkarna. Även resultatet av den här undersökningen visar att flickorna är mer 

lättmotiverade än pojkarna, men att skillnaden inte är stor. En viktig aspekt att 

uppmärksamma är att resultaten givetvis kan skilja sig åt beroende på 

klassammansättningen. Resultaten av den här studien skulle förmodligen vara 

annorlunda om observationerna och intervjuerna hade genomförts med andra 

elevgrupper och lärare.  

     Clark, m.fl. (2008) skriver att resultatet från deras undersökning visar att de flesta 

eleverna anser att läsning är en aktivitet som är till för alla, dock ansåg några elever som 

deltog i studien att läsning är en kvinnlig aktivitet. Utifrån den här studiens resultat kan 

inte slutsatsen dras att läsning uppfattas som en kvinnlig aktivitet.  
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Enligt lärarna som medverkar i studien tycker både pojkar och flickor mer eller mindre 

om att läsa, och ingen av lärarna uppger i intervjuerna att läsning uppfattas som 

kvinnligt. En aspekt av genusperspektivet är Hirdmans (2001) teori om begreppet som 

innebär att genus är tankar och föreställningar om det som anses vara kvinnligt 

respektive manligt. I den här undersökningen framgår det att läsning varken är en 

kvinnlig eller manlig aktivitet, utan läsning är till för alla oavsett kön. Lärare B berättar 

att det finns både pojkar och flickor i klassen som älskar att dyka in i böcker och läsa. 

Läraren förklarar vidare att hen inte ser skillnader i läsmotivation hos eleverna beroende 

på kön, utan understryker att svårigheten är att motivera omotiverade elever, oavsett om 

det är flickor eller pojkar.  

     Westlund (2015) skriver att begreppet genus står för en form av maktstruktur och att 

läraren har ett stort ansvar i klassrummet, när det gäller hur pojkar och flickor betraktas. 

Vidare anser författaren att lärare måste fundera över sina förgivettaganden utifrån ett 

genusperspektiv och göra medvetna val av litteratur som ska läsas och diskuteras med 

eleverna (Westlund, 2015). Lärare måste vara medvetna om hur de behandlar och 

motiverar både flickor och pojkar till läsning samt arbeta för jämställdhet mellan könen. 

I den här studien framgår det av intervjuer och observationer att de tre medverkande 

lärarna arbetar för att motivera elever till läsning, oberoende av deras kön. Lärarna utgår 

från eleven som individ, och inte utifrån elevens kön.  

     Resultatet av den här studien visar att lärarna arbetar motivationsfrämjande genom 

att variera arbetssätten. Vidare visar resultatet att lärarna är medvetna om vilka metoder 

som passar respektive klass och elev bäst, samt att alla medverkande lärare i studien är 

medvetna om att vara genusneutrala i undervisningen. De tre klasslärarna arbetar för att 

alla elever ska vara motiverade till läsning och känna läslust, oavsett om eleverna är 

flickor eller pojkar.   

 

5.4 Vidare forskning 
Den här studien undersöker endast läsmotivation i årskurs 1, utifrån tre observationer 

och intervjuer. Förslag till vidare forskning är att undersöka hur elever i årskurserna 4-6 

och 7-9 motiveras till läsning, samt att jämföra resultaten för att se likheter och 

skillnader i motivationsarbetet i de olika årskurserna. Av intresse är också att undersöka 

om manliga respektive kvinnliga lärare motiverar elever till läsning på samma sätt. 

Ytterligare en intressant aspekt att undersöka är om lärare motiverar eleverna till läsning 

på olika sätt beroende på när de utbildades.  
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     Högstadiet. Natur & Kultur.  
Bilagor 
Bilaga A Introduktionsbrev 
 
Hej!  
Mitt namn är Frida Bengtsson och jag läser sista terminen på Linnéuniversitetets 
lärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Just nu 
skriver jag mitt självständiga arbete II inom svenska där jag undersöker hur lärare 
motiverar elever till läsning, samt om lärarna motiverar pojkar och flickor på samma 
sätt. Studien riktar sig mot lärare i årskurs 1. 
 
För att genomföra studien ska jag observera en lektion där eleverna på något sätt arbetar 
med läsning, samt följa upp lektionen med en intervju av den undervisande läraren. Nu 
undrar jag om du har möjlighet att låta mig observera en lektion, samt bli intervjuad av 
mig vid ett tillfälle någon gång från den 11 april till den 20 april? Jag beräknar att 
intervjun tar mellan 15-30 minuter. Om du samtycker spelas intervjun in för att sedan 
transkriberas och därefter raderas inspelningen. Resultatet från observationen och 
intervjun kommer enbart användas i forskningssyfte.  
 
Allt deltagande i studien är frivilligt och anonymt. Du har möjlighet att när som helst 
avbryta ditt deltagande i undersökningen.  
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare Annette 
Årheim.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Frida Bengtsson 
fb222dm@student.lnu.se  
 
Handledare: 
Annette Årheim 
Annette.arheim@lnu.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

XXVI 

Bilaga B Intervjuguide 
 
Inledning:  

1. Förklara syftet med intervjun  

2. Allt deltagande är anonymt- det är endast jag som lyssnar på inspelningen. 

 

Öppningsfrågor:  

1. Hur länge har du undervisat i svenska? 

2. Hur länge har du undervisat de här eleverna? 

 

Frågor om hur lärarna motiverar elever till läsning: 

1. Vad är läsmotivation för dig? 

2. Hur arbetar du för att skapa läsmotivation i klassen? 

2.a Har du några specifika arbetssätt du använder dig av? 

3. Hur anser du att eleverna motiveras till läslust? 

4. Ser du några skillnader i läsmotivationen mellan pojkar och flickor i klassen? 

4.a I så fall, hur yttrar sig dessa skillnader? 

5. Anser du att flickor och pojkar motiveras till läslust på samma sätt? 

5.a Om inte, vilka skillnader anser du finns? 

6. Ser du några svårigheter med att motivera eleverna till läsning? 

7. Finns det något samarbete med skolbibliotekarien? 

7.a I så fall, hur ser det samarbetet ut? 

8. Hur arbetar du med läsning i klassen? 

 

 Avslutande frågor:  

1. Finns det något du vill stryka/ändra 

2. Finns det något du vill tillägga? 

 

Tack för att jag fick intervjua dig! 

 

 

 

 
 



  

 

XXVII 

Bilaga C Observationsschema  
 
Observation av hur lärare motiverar elever till läsning.  

Tidpunkt och 

verksamhet 

Läraragerande Flicka  Pojke Helklass  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	  

 



  

 

XXVIII 

Bilaga D Definierande händelser: (inom ramen för läsning) 
 

1. Läraren kommenterar med en uppmuntrande kommentar till en flicka. 

2. Läraren kommenterar med en uppmuntrande kommentar till en pojke. 

3. Läraren kommenterar med en tillsägande kommentar till en flicka. 

4. Läraren kommenterar med en tillsägande kommentar till en pojke. 

5. Läraren kommenterar med en uppmuntrande kommentar till hela klassen.  

6. Läraren kommenterar med en tillsägande kommentar till hela klassen.  

 
 


