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Abstrakt 
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta med skönlitteratur 

i undervisningen för att stimulera elevernas inre och yttre motivation till läsning. Den 

metod som användes för att samla in material är semistrukturerade intervjuer. Intervjuer 

gjordes med fem lärare som arbetar i årskurs 1–3. Utgångspunkten för studien är tidigare 

forskning om läsmotivation samt teorier om begreppen inre och yttre motivation. 

Resultatet visar att lärarna arbetar på många olika sätt för att öka elevernas läsmotivation. 

De använder olika läsutmaningar för att eleverna ska läsa mer och de samtalar med dem 

om varför det är viktigt att läsa. Däremot visar resultatet att lärarna inte fokuserar på 

begreppen inre och yttre motivation i någon större utsträckning. Resultatet visar också de 

svårigheter lärarna möter i arbetet när de ska motivera eleverna till läsning. Lärarna 

berättade att en del elever inte har någon läskultur hemifrån och att vårdnadshavarna inte 

är stöttande när det kommer till läsning. Detta anser lärarna vara ett problem då det kan 

vara svårt att få dessa elever motiverade till läsning.      
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1 Inledning 
Läsning av skönlitteratur brukar framhållas som viktigt för barns behov av att få fantisera, 

skapa inre bilder och öva på det svenska språket (Skolverket 2011/2017:9,252). Enligt 

den senaste PIRLS-undersökningen som genomfördes 2016 hade svenska elever 

förbättrat sin läsförmåga jämfört med resultaten i motsvarande studie från år 2011 (PIRLS 

2017:18). Studien visar emellertid fortfarande att nästan en tredjedel av svenska 

fjärdeklassare inte tycker om att läsa då testet gjordes 2016 (PIRLS 2017:40). Andra 

studier har noterat en tendens som tyder på ett minskat intresse för läsning bland barn i 

alla åldrar (Ewald 2007:140).  

 

För att kunna leva och verka i dagens samhälle behöver man kunna läsa olika sorters 

texter och för att kunna göra det behöver man en god läsförståelse (Skolverket 

2011/2017:252). Lärares arbete med att öka elevernas motivation till läsning är således 

viktig i tidig ålder. Forskare har delat upp begreppet ”motivation” i inre och yttre 

motivation. Inre motivation betyder att eleverna läser för sin egen skull. Yttre motivation 

till läsning är när de blir påverkade av yttre faktorer som belöningar (Budge 2000:27; 

Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004:48,50; Jenner 2004:42). 

 

I läroplanen beskrivs vikten av att lärare ska stimulera elevernas intresse för läsning och 

att de ska ge eleverna kunskaper om olika slags skönlitterära böcker och texter 

(Skolverket 2011/2017:252–254). I denna studie kommer fokus att ligga på skönlitterära 

texter eftersom det är en stor del av undervisningsmaterialet i ämnet svenska. I kursplanen 

för svenska beskrivs det på flera ställen att skönlitteratur ska användas i undervisningen, 

bland annat i form av kapitelböcker och bilderböcker. Det står även att eleverna ska få 

kunskaper om några barnboksförfattare och illustratörer.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 säger sig arbeta med skönlitteratur 

i undervisningen för att stimulera elevernas inre och yttre motivation till läsning. För att 

uppnå studiens syfte har följande fem frågeställningar arbetats fram:  

 

• Vilka föreställningar har lärare om inre och yttre motivation?  

• Vilka arbetssätt säger sig lärarna använda för att öka elevernas läsmotivation? 
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• Vilka problem säger lärare sig möta när de arbetar med elevers motivation?  

• Hur löser de problemen?  

• På vilka sätt beskrivs användningen av skönlitteratur i undervisningen för att 

stimulera elevernas motivation? 

 

2 Teoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras den teoretiska utgångspunkten för studien som är 

motivationsbegreppen inre och yttre motivation.   

 
2.1 Inre motivation 

Motivationsforskare har svårt att fastslå en tydlig begreppslig definition av ordet 

”motivation”. Det är nämligen ett komplext och multidimensionellt fenomen som 

relaterar till flera olika begrepp såsom drift, behov, intresse, inre och yttre motivation, 

förväntningar och prestationsmål (Giota 2006:95).  

 

Inre motivation är när en person gör någonting för sin egen skull, till exempel att läsa en 

bok. Personen väljer att läsa boken eftersom det framkallar känslor som glädje, njutning 

och stolthet (Budge 2000:27; Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004:48,50; Jenner 

2004:42). De elever som har inre motivation till läsning är mer benägna att hitta böcker 

på egen hand, läsa på sin fritid och att bli engagerade läsare (Guthrie, Wigfield & 

Perencevich 2004:48,50). Samma elever brukar även läsa för att de vill lära sig nya saker, 

för att de är nyfikna samt är villiga att anstränga sig eftersom de förstår att läsning är av 

nytta för dem (Varga, Hultgren & Widhe 2015:6). Det finns även tydliga indikatorer på 

att elever som besitter denna inre motivation vanligtvis blir högpresterande i skolan och 

får goda resultat på olika lästester (Budge 2000:27; Guthrie, Wigfield & Perencevich 

2004:48,50; Jenner 2004:42).  

 

Begreppet ”inre motivation” sägs bestå av tre komponenter. Den första komponenten 

kallas autonomi vilket innebär att en person måste handla utifrån sitt fria val. Det kan till 

exempel vara elever som söker efter böcker som intresserar dem och elever med hög 

autonomi brukar ta större ansvar för sitt beteende. Den andra komponenten är känsla av 

kompetens som handlar om att elever blir motiverade när de får känna sig kompetenta och 

att de klarar av uppgifter på egen hand. För att detta ska fungera krävs det att uppgifterna 
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är optimalt utformade utifrån elevernas kunskapsnivåer, vilket innebär att uppgifterna inte 

är för enkla och inte för svåra. Den tredje komponenten är samhörighet vilket innebär att 

eleverna behöver relatera till och känna samhörighet med andra personer i sin omgivning 

(Deci & Ryan 1985:154–159). Eleverna kan uppnå samhörighet i läsning när de får läsa 

och samtala om böcker tillsammans med andra. 

  

2.2 Yttre motivation  

Yttre motivation är när elever gör någonting som de inte själva har tagit initiativ till 

(Budge 2000:27; Guthrie, Wigfield & Perencevich 2004:48,50; Jenner 2004:42). När 

eleven drivs av yttre motivation finns det en tanke om målsträvan. Det kan handla om att 

uppnå mål eller erhålla belöningar som höga betyg, pengar, klistermärken eller lärarens 

uppskattning (Budge 2000:27; Varga, Hultgren & Widhe 2015:6; Jenner 2004:42). Inom 

forskningen finns kritiska röster mot ett för stort fokus på olika former av yttre motivation. 

En del forskning påtalar att yttre motivation kan påverka eleverna negativt i skolan 

(Jenner 2004:42; Varga, Hultgren & Widhe 2015:6). Däremot säger andra forskare att 

detta inte är fallet utan att yttre belöningar kan påverka den inre motivationen positivt 

(Hultgren & Johansson 2017:4; Wang & Guthrie 2004:165–167).  

 

3 Tidigare forskning  
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om läsmotivation. Inledningsvis redogörs 

det för hur motivation och elevers lärande kan påverka varandra. Avslutningsvis 

presenteras hur elevers läsintresse kan komma till uttryck i klassrummet samt hur lärare 

kan arbeta för att öka elevers läsmotivation.   

 
3.1 Motivationens roll för elevernas inlärning 

Schmidt och Gambrell skriver att elevernas motivation till läsning är viktig för att de ska 

kunna leva sig in i de olika skönlitterära texterna (2013:22,62; 2011:172). De skriver även 

att läsmotivation kan bidra till att eleverna skapar en förståelseprocess för texterna. 

Processen innebär att eleverna lär sig att förstå innebörden av textens uppbyggnad och 

struktur. I förståelseprocessen ska eleverna även känna en vilja till att resonera om vad de 

har läst och sätta det i samband med tidigare erfarenheter av andra texter eller vardagslivet 

(Schmidt 2013:22,62; Gambrell 2011:172). Enligt Gambrell blir eleverna mer motiverade 

när läsaktiviteterna uppfattas som relevanta för dem. Hon skriver att när eleverna kan 
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associera till egna erfarenheter blir de mer engagerade och involverade i uppgiften 

(Gambrell 2011:173). I likhet med Gambrell menar Schmidt att eleverna blir mer 

motiverade av uppgifter som hjälper dem att bygga föreställningsvärldar utifrån deras 

tankar och känslor. Undersökningar som har genomförts visar att idealiskt utformade 

uppgifter kan öka elevernas motivation (Schmidt 2013:60–62; Gambrell 2011:172–173).  

Schmidt (2013:31–33) skriver att den digitala informationstekniken i form av sms, mms, 

film, videoklipp, datorspel, tv-program och olika sociala medier är det som eleverna 

använder mest i sin vardag. Det gör att mindre tid ägnas åt att läsa böcker och att eleverna 

sitter mer framför skärmen. Trots detta krävs det fortfarande att eleverna ska kunna 

avkoda den skrivna texten (Schmidt 2013:31–33). Med ”avkoda” menar Schmidt att 

eleverna ska förstå vad de läser och att de utvecklar en förmåga att kritiskt granska och 

analysera den information de får via skärmen (Schmidt 2013:31–33). Det finns studier 

som indikerar att eleverna blir mer motiverade till att läsa eftersom de har större tillgång 

till och blir mer utsatta för olika texter via både böcker och internet (Gambrell 2011:173; 

Schmidt 2013:33). En viktig aspekt är att eleverna blir mer motiverade när de får texter 

där de känner igen sig själva och får möjligheter till att engagera sig i sin egen läsning 

samt att eleverna får förståelse för att dagens samhälle är  ”textindränkt” (Schmidt 

2013:65). Slutsatsen är att eleverna har större valmöjligheter och enklare att integrera med 

olika texter då de finns både på papper och skärmar (Gambrell 1996:20; Gambrell 

2011:174; Schmidt 2013:264).  

3.2 Läsintresse och läsmotivation i klassrummet 

Läsintresse kan beskrivas som ett intresse att läsa olika sorters böcker, till exempel 

skönlitteratur. Läsaktiviteter där flera olika sorters böcker används och texterna sätts in i 

ett meningsfullt sammanhang kan vara mer lockande för eleverna, vilket i sin tur kan 

motivera dem till läsning (Varga, Hultgren & Widhe 2015:5,7). 

Läsmotivation är relaterad till de erfarenheter eleverna har av böcker och läsning. Ett sätt 

att ge eleverna positiva erfarenheter av läsning är att läraren ställer frågor för att stödja 

elevernas tankeprocess (Varga, Hultgren & Widhe 2015:5,8). Exempel på frågor som kan 

ställas till eleverna är hur kom du på det? och hur kommer det sig att du gör den 

tolkningen? Frågorna är formulerade på ett sådant sätt att de bjuder in eleverna till att 

berätta om tolkning de gjort av texten de läst (Varga, Hultgren & Widhe 2015:5). Som 

komplement till frågorna skriver Ewald att det är viktigt att tänka på vilken text eleverna 

läser, eftersom frågorna bör hänga samman med texten (2007:121). Denna typ av 
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klassrumskommunikation kan leda till att läraren ser vilken motivationspotential eleverna 

har och därigenom kan en god klassrumsinteraktion växa fram (Håkansson & Sundberg 

2012:123–125). 

För att skapa motivation och läsintresse hos eleverna poängterar flera studier vikten av 

att lärare visar engagemang och intresse för texter av olika slag som gör att eleverna 

inspireras till egen läsning (Varga, Hultgren & Widhe 2015:7; Hultgren & Johansson 

2017:6). En läsaktivitet som kan skapa positiva erfarenheter och leda till ökad 

läsmotivation för eleverna är högläsning. Högläsning som strategi för att stimulera 

elevernas läsintresse kan i idealfallet leda till att eleverna kan skapa intryck i relation till 

sina egna och andras idéer och att läsning i högre grad blir till en social aktivitet. 

Högläsning kan leda till att samtliga elever blir intresserade eftersom deltagandet sker på 

lika villkor och är öppet för alla, även för elever med lässvårigheter (Varga, Hultgren & 

Widhe 2015:7–8; Schmidt 2013:60). En inlevelsefull högläsning kan således bidra till att 

elever med lässvårigheter får känna spänning, engagemang och nyfikenhet som de inte 

får uppleva då de själva läser (Varga, Hultgren & Widhe 2015:8; Roe 2014:164). 

4 Metod och material 
I detta avsnitt presenteras studiens metod och material. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av valet av skolor och informanter och därefter beskrivs det hur intervjuerna 

har genomförts. Sedan presenteras studiens analysmetod triangulering som har använts 

för att tolka intervjuerna och avslutningsvis presenteras de forskningsetiska principerna.    

 
4.1 Urval 

I denna studie används intervjuer som metod. Intervjuer är lämpliga när forskare vill få 

insikt i saker som berör människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter 

(Denscombe 2009:232). Intervjuerna genomfördes med lärare som arbetar i årskurs 1–3. 

För att hitta respondenter till studien skickades förfrågningar ut till 20 lärare. De lärare 

som fick förfrågan om medverkan i studien valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Alla 

lärare som tillfrågades är verksamma på skolor där vi tidigare arbetat eller där vi 

genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Fördelen med detta urval var att vi redan 

var bekanta med informanterna, vilket underlättade möjligheten att få deltagare till 

studien. Nackdelen med urvalet var att vi sedan tidigare hade en uppfattning om hur 

lärarna arbetade vilket ställde högre krav på objektivitet när analysen av materialet skulle 

genomföras.   
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Sedermera genomfördes intervjuer med fem av dem. Vår avsikt med studien har varit att 

fånga upp olika sätt att arbeta på och inte att belysa kollektiva arbetssätt. Därför har ett 

aktivt val gjorts genom att inte intervjua lärare som arbetar på samma skola. Vår 

erfarenhet är att lärare som arbetar tillsammans brukar samarbeta och arbeta på liknande 

vis. Lärarna som deltog i studien har också olika utbildningsbakgrunder och tidigare livs- 

och arbetslivserfarenhet av att arbeta i årskurs 1–3. Informanterna är anonyma och 

kommer att benämnas med de fingerade efternamnen Andersson, Bengtsson, Claesson, 

Davidsson och Eriksson. Informanterna har anonymiserats på detta sätt eftersom vi har 

bedömt att deras könstillhörighet och etniska bakgrund inte har någon betydelse för 

studiens utfall. 

 

4.2 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes skickades förfrågningar ut där vi presenterade 

information om studien och förklarade syftet. Lärarna fick därefter ge besked huruvida 

de var villiga att medverka i studien (se bilaga A). Intervjutider bokades med de lärare 

som tackade ja till medverkan. Intervjuerna genomfördes i form av semistrukturerade 

personliga intervjuer. Det innebär att intervjuerna följer en viss struktur med bestämda 

frågor och ämnen, men där ordningen på frågorna är relativt fri. Denna metod ger 

intervjuaren något friare tyglar jämfört med den strukturerade intervjun och tillåter en 

friare ordningsföljd på frågorna så att de kan anpassas till varje unikt tillfälle (Denscombe 

2009:234). Intervjuerna dokumenterades med inspelningsprogrammet Audacity.1 Delar 

av inspelningarna transkriberades därefter med hjälp av hemsidan transcribe.2 

 

4.3 Metod för analys 

I denna studie används materialtriangulering som analysmetod. Trianguleringen består av 

vårt empiriska material som är fem intervjuer genomförda med lärare som arbetar i 

årskurs 1–3, olika teorier om läsmotivation samt vad läroplan och styrdokument säger. 

Lärarnas utsagor sätts i relation till teorierna om yttre och inre motivation samt till 

läroplanens och styrdokumentens anvisningar för läsundervisning. Vi analyserar det 

empiriska materialet från flera synvinklar eftersom det gör det enklare att få bättre 

                                                
1 https://www.audacityteam.org/  
2 https://transcribe.wreally.com/ 
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kunskaper och grepp om det som har undersökts, vilket ökar validiteten i studien 

(Denscombe 2009:184–189).    

 

4.4 Forskningsetiska reflektioner 

Studien tar hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Den 

första principen är konfidentialitetskravet vilket innebär att inga obehöriga får ta del av 

information om personerna som deltar i studien. Inom ramen för vår studie efterlevs 

denna princip genom att de deltagande lärarnas personuppgifter och intervjuer endast 

kommer att finnas på personliga datorer som ingen obehörig har tillgång till och att inga 

personuppgifter kommer att delas över internet. För att lärarna som medverkar i studien 

ska vara anonyma har de tilldelats fingerade namn i uppsatsen. Den andra principen är 

nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter endast används i forskningssyfte. 

Den tredje principen studien förhåller sig till är informationskravet. Lärarna som 

medverkar i studien har fått ta del av information om studien och varför den görs. I 

samband med att vi efterlyste informanter till studien har även kravet på samtycke 

uppnåtts. Samtliga medverkande genomförde studien av egen vilja och erbjöds 

möjligheten att tacka ja eller nej till medverkan i undersökningen. 

 
5 Resultat och analys  
Följande redovisning är uppdelad i de analyskategorier som vi har uppfattat som centrala 

för besvarandet av studiens forskningsfrågor. Det gäller lärarnas tankar om inre och yttre 

motivation, elevernas intresse, hur lärarna arbetar för att öka elevernas läsmotivation, hur 

skönlitteratur används i undervisningen samt vilka svårigheter lärarna möter i arbetet med 

att öka elevernas läsmotivation.   

 

5.1 Lärarnas tankar om inre och yttre motivation 

Under intervjuerna fick lärarna berätta om sina tankar om inre och yttre motivation hos 

eleverna, samt hur de tänker om dessa begrepp i undervisningen. Detta är en fråga som 

är angelägen att belysa eftersom arbetet med inre och yttre motivation enligt Skolverket 

får för lite utrymme i skolan (Skolverket 2016:40). Lärarna som intervjuades för denna 

studie berättar att de är medvetna om distinktionen mellan inre och yttre motivation men 

lägger inte så stort fokus på begreppens betydelse. De gånger lärarna reflekterar över inre 

och yttre motivation är bland annat i samband med läxläsning. De berättar att eleverna 
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inte tar ansvar för sin läsläxa. Att eleverna inte tar ansvar för sitt eget beteende och 

handlingar kan tolkas som att de har en svag autonomi (Deci & Ryan 1985:154–159). I 

citatet nedan berättar Davidsson om sina tankar om inre och yttre motivation i relation till 

läsläxan: 

 
Ibland kan man ju känna att barnen tror att dom ska göra läsläxan för mig… alltså att det är 

för min skull... då brukar vi prata om varför man läser och försöka vända det till sin egen… 

men i och med att man peppar dem till läsning… man ger dom förslag och tittar på böcker… 

så tror jag att man kan gå från yttre till inre motivation (Davidsson).  
 

I detta uttalande kan vi avläsa att Davidsson har erfarenhet av att eleverna tror att de gör 

läxan för lärarens skull och att de inte förstår varför de ska göra den. Davidsson berättade 

sedan om hur de arbetar för att eleverna ska få förståelse för varför läxan görs och vad de 

vinner på att göra den. Davidsson säger även i citatet att yttre motivation kan bli till inre 

motivation om läraren ger eleverna förslag på olika böcker. Det överensstämmer med en 

del forskare som påtalar att yttre motivation kan leda till en ökad inre motivation 

(Hultgren & Johansson 2017:4; Wang & Guthrie 2004:165–167).  

 

En annan lärare som har problem med att få eleverna att läsa för sin egen skull är Eriksson. 

Eriksson säger att ”man måste få eleverna att se vad meningen och syftet är för att läsa… 

dom måste förstå och varför dom ska läsa så att dom inte tror att dom ska läsa för min 

skull”. Här kan vi se att Eriksson i likhet med Davidsson har erfarenhet av att eleverna 

inte förstår varför de ska läsa och att de lever i tron om att de läser och arbetar för lärarens 

skull. Även Eriksson förklarar att det är viktigt att låta eleverna förstå varför de ska läsa 

och vad syftet med läsningen är. 

 

Båda lärarna arbetar med inre motivation, även om de inte reflekterar över begreppet så 

ofta. Lärarnas arbete med inre motivation kan troligtvis sättas i samband med det som vi 

tidigare har nämnt om att en lyckad genomförd läsning kan framkalla positiva känslor 

som glädje och stolthet hos eleverna (Budge 200:27; Guthrie, Wigfield & Perencevich 

2004:48,50; Jenner 2004:42). En tolkning som kan göras utifrån citaten ovan är att lärarna 

vill att eleverna ska förstå syftet med läsning och tror att eleverna skapar en inre 

motivation vid samtal om varför läsning är viktigt.    
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5.1.1 Elevernas intresse  

Lärarna berättade hur de arbetar med att få eleverna att läsa genom att försöka hitta böcker 

inom deras intresseområden. Eriksson berättar att ”jag försöker utgå från elevens intresse 

för elevernas kunskaper kring sitt specialområde för att kunna bygga vidare på att man 

vill veta mer”. Claesson är en annan lärare som försöker ”hitta de böcker som inte är för 

svåra utan att försöker hitta enklare böcker men som ändå är inom deras 

intresseområden”. Både Claesson och Eriksson berättar att de försöker ta till vara på 

elevernas intresseområden och använder det som en strategi för att främja deras 

läsmotivation. Även Andersson arbetar med elevernas intresseområden men har stött på 

svårigheter med en specifik elev där läsintresset har varit lågt. Andersson menar att man 

”vill ju hitta en bok som verkligen passar honom och få honom att öppna ögonen, men 

just det här med att hitta en bok som passar just den eleven”. Här möter Andersson 

problem med att hitta böcker som intresserar eleven, vilket de andra lärarna inte har 

nämnt.  

 

En annan lärare som berättar om vikten av elevernas egna intresse för läsutvecklingen är 

Davidsson som i första hand inriktar sig på dem som inte är motiverade till läsning:  

 
ehh först och främst hitta böcker tänker jag som är inom deras intresseområde så man känner 

eleven så man vet vad man kan plocka fram ofta är det ju där man kan hitta något intresse 

som man kan bygga på… så tänker jag...eh. Sen att hitta små morötter och belöningar som 

gör att dem kan ändå liksom traggla sig fram och veta att dom har ett litet mål (Davidsson).  
 

Citatet visar att Davidsson liksom Eriksson och Claesson försöker anknyta läsning till 

elevernas intresseområden. Davidsson försöker även hitta andra sätt att få eleverna att bli 

intresserade av läsning genom att ge dem olika former av mål och belöningar. 

 

Lärarna visar på en stor medvetenhet i citaten ovan där de berättar att de försöker hitta 

böcker som har utgångspunkt i elevernas intressen. Lärarna försöker på olika sätt anknyta 

läsmaterialet till elevernas förkunskaper och erbjuder dem böcker som handlar om deras 

intressen i syfte att stimulera deras läsutveckling (jfr Jenner 2004:60). En viktigt aspekt 

att uppmärksamma från resultatet är Davidssons arbete. Davidsson försöker få eleverna 

intresserade och motiverade genom morötter och ett mål där de strävar efter en belöning. 

Davidsson är en av få lärare som säger sig arbeta med yttre motivation vilket kan betyda 

att Davidsson har en yttre påverkan på eleverna. Eleverna i Davidssons klass läser 
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möjligtvis enbart för att få belöning vilket kan leda till att eleverna enbart får den 

läsförmågan som krävs för att få belöningen. Enligt några forskare kan detta hämma 

elevernas inre motivation för läsning (Jenner 2004:42,60; Varga, Hultgren & Widhe 

2015:6) men andra forskare säger att yttre motivation kan skapa förutsättningar för att 

utveckla den inre motivationen (Hultgren & Johansson 2017:4; Wang & Guthrie 

2004:165–167). 

 

Sammantaget visar intervjuerna att lärarna är medvetna om att eleverna blir mer 

motiverade och intresserade av böcker som ligger inom deras intresseområden. Eleverna 

får på så sätt engagera sig i böckerna (Gambrell 1996:20).  

 

5.2 Hur lärare arbetar för att öka elevernas läsmotivation 

Under intervjuerna framkom att några av lärarna använder sig av olika läsaktiviteter, 

läsutmaningar och lästävlingar för att motivera eleverna till läsning. Vid analys av 

intervjumaterialet kunde fem strategier för läsmotivation urskiljas. De fem strategierna 

berör olika läsaktiviteter lärarna gör med eleverna.  

 

5.2.1 Läsaktiviteter  

En aktivitet som Andersson berättade om var ett större läsprojekt de genomfört som fick 

namnet Bokrazzia. Under Bokrazzian gick lärarna på besök till varandras klassrum och 

läste ett stycke ur sin favoritbok.  

 
Vi [lärarna] bjöd in oss hos varandra[i klassrummet] med en bok…såhära...jag kom inte ihåg 

vad vi kallade det med...alltså bokrazzia eller nåt sånt...så då hade vi bestämt innan med lärare 

att idag...kommer jag på din lektion men eleverna vet inte om det så går går man in med sin 

favoritbok...kanske...eh...och så läser man bara ett stycke ur boken och visar framsidan och 

det gjorde att väldigt många lånade just den boken på biblioteket sen märkte vi...så att den var 

superbra (Andersson) 
 

Genom projektet fick eleverna träffa andra lärare och möta flera olika sorters böcker 

vilket kan motivera dem till läsning (Varga, Hultgren & Widhe 2015:8). Andersson 

berättade att projektet fick ett positivt resultat då eleverna antogs bli mer motiverade till 

att låna böckerna som lärarna presenterade för dem.  
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En annan aktivitet är att samtala om böcker vilket flera av lärarna brukar göra med 

eleverna. Detta kan vara ett bra arbetssätt då flera forskare påstår att eleverna uppmuntras 

till att bli frekventa läsare genom sociala aktiviteter som boksamtal (Marx Åberg 

2016:164; Schmidt 2013:74; Gambrell 2011:175). Lärarna berättade att de brukar samtala 

om böcker de läst och att eleverna får skriva och läsa bokrecensioner. Ett samtal om 

böcker kan se ut på många olika vis och det finns flera metoder man kan använda. 

Bengtsson berättar att eleverna får ’’använda varandra…det blir meningsfullt när dom 

tvingas att vara med aktivt…man får dom med’’. Bengtsson berättar att de arbetar med 

social interaktion genom boksamtalet. Davidsson arbetar också med boksamtal men går 

in djupare och förklarar vad de faktiskt gör under aktiviteten: 

 
vi gjorde så en morgon nu att vi tog fram nästan alla småböcker vi hade i klassrummet och 

tittade på vilka som kunde motivera vissa och vilka dom [eleverna] blev sugna på att 

läsa...eleverna berättade för varandra att den här ska man läsa för den är spännande och så 

(Davidsson). 

 

Genom Davidssons metod får eleverna samtala om böcker samt tipsa varandra om böcker 

som de tycker om. Claesson berättade att de också låter eleverna tipsa varandra om 

böcker, fast genom en annan metod som förklaras i citatet nedan:  

 
Att lyssna på varandra när man har bokrecensioner tror jag också är väldigt bra och dom 

[eleverna] skriver bokrecensioner och sätter in i en pärm och där kan dom också gå in och 

läsa varandras och kanske få lust till att läsa (Claesson).  
 

Claesson låter sina elever lyssna på samt läsa varandras bokrecensioner med tro om att 

det kan motivera eleverna till att läsa och att få tips om böcker som kan vara intressanta 

för dem. Att samtala om böcker kan vara motiverande för eleverna då en förståelse för 

böcker byggs upp och de får möjlighet att berätta om sina tankar och känslor om en bok 

(Varga, Hultgren & Widhe 2015:7; Hultgren & Johansson 2017:5).   

 

Den tredje aktiviteten lärarna använder sig av är olika läsutmaningar. Lärarna beskriver 

att de använder sig av läsutmaningar för att få eleverna att läsa mer. Davidsson beskriver 

att de ”gör läsutmaningar… det var till exempel nu 50 kryss på ett läsbingo för hela 

klassen...då fick man en belöning”. Bingot var en utmaning för hela klassen där de 

tillsammans skulle fylla i 50 kryss på en bingoruta. Utmaningarna på brickan innebar att 
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eleverna skulle läsa på olika sätt. De skulle bland annat läsa för en kompis, läsa ståendes 

och läsa en rolig bok. Lärarens tanke med spelet var att stimulera elevernas yttre 

motivation till läsning. Förhoppningen var att de skulle läsa mer, och om de lyckades fick 

de en belöning, vilket gjorde att flera elever engagerade sig. Detta är en relativt enkel 

utmaning som inte behöver ta särskilt lång tid men flera lärare gav även exempel på 

utmaningar som pågår under en längre period. I citatet nedan berättar Bengtsson om en 

utmaning som pågick i många veckor:  

 
Jag tänker också det här med att man kan gå lite utanför boxen...för när jag läste den 

[Häxorna] för min förra 3a...så gjorde vi det lite... vi förstorade upp det lite...först hade jag 

handskar på mig när jag läste den och då blev barnen lite så...och sen desto längre jag läste 

fick man veta att det var en kvinna och då sa jag att det är någon här på skolan som är och då 

sa jag att det var någon som är här varje tisdag och torsdag [eleverna skulle här gissa vem 

som var häxan]... och det tog dom nog 10 veckor och sen kom ju en i den andra klassen och 

sa...det fattar ni väl det står ju att dom städar här varje tisdag och torsdag [Bengtsson menade 

att häxan var städerskan som besökte skolan varje tisdag och torsdag]...dom hade liksom inte 

fatta det och dom hade försökt fundera ut någon som inte var här så ofta...och det här att man 

kan koppla det till sig själv också tycker de är lite spännande...så man inte bara läser 

(Bengtsson).  
 

När lärarna gjorde mystiska saker och berättade om personen som bara är där ibland blev 

eleverna nyfikna och ville lista ut vem personen kunde vara. Genom detta projekt 

engagerade man alltså eleverna i berättelsen även utanför själva läsningen.  

 

Den fjärde aktiviteten lärarna använder sig av handlar om att skapa förståelse för texten 

man läser. Lärarna förklarade att det är viktigt att eleverna har en god läsförståelse 

eftersom det kan leda till att de finner mer nöje med läsningen, vilket i sin tur kan leda 

till högre motivation för läsning. Andersson är en av lärarna som försöker få eleverna att 

skapa förståelse för det de läser. Andersson berättade att de brukar ”skriva upp nya ord 

på whiteboarden när de läser och går igenom dom tillsammans”. ”Förståelse” kopplas i 

detta fall tydligt till förståelse på ordnivå. Genom denna aktivitet får eleverna ett ökat 

ordförråd och de kan förstå texten de läser på ett bättre sätt.   

 

I de här fyra aktiviteterna används flera olika sorters skönlitterära böcker vilket är positivt 

eftersom det kan vara mer lockande för eleverna vilket kan leda till högre läsmotivation 

(Varga, Hultgren & Widhe 2015:8). Däremot fokuserar aktiviteterna mycket på yttre 
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belöningar och mål vilket några forskare säger kan påverka elevernas inre motivation 

negativt (Budge 2000:27; Varga, Hultgren & Widhe 2015:6; Jenner 2004:42). Enligt 

andra motivationsforskare kan yttre belöningar vara positivt och leda till mer läsning, 

vilket i sin tur kan leda till inre motivation i förlängningen (Hultgren & Johansson 2017:4; 

Wang & Guthrie 2004:165–167). 

 

5.2.2 Högläsning  
Den femte strategin som uppmärksammades i intervjumaterialet handlar om högläsning. 

Lärarna lyfte fram högläsning som ett viktigt sätt för att öka elevernas läsmotivation. 

Lärarna var överens om att man bör använda sig av olika genrer vid läsningen. Bengtsson 

berättar att ”man väljer olika genre och försöker byta genre kontinuerligt”. Att byta 

högläsningsbokens genre kontinuerligt är viktigt enligt Claesson eftersom att ”dom 

[eleverna] ska få se andra genrer också”. Både Bengtsson och Claesson tycker genre är 

en av de viktigaste sakerna att tänka på när valet av högläsningsbok ska göras. Andersson 

har däremot en annan åsikt och syftar istället på ”att man väljer böcker som man själv 

tycker är väldigt bra”. Från dessa utsagor kan vi se att några av lärarna tycker 

högläsningsböcker av olika genrer är av stor vikt för att öka elevernas motivation och 

stimulera deras läsintresse. Andersson utgår istället från den egna läslusten och använder 

den som resurs för att stimulera eleverna.  

 

Lärarna berättade även att de använder högläsning på olika sätt. Claesson beskriver att 

”jag läser och ibland läser eleverna också högläsning när de läser läseboken”. Claesson 

betonar alltså vikten av att eleverna också får läsa högt och att det inte bara är läraren som 

ska göra det. Även Bengtsson tycker att det är bra när eleverna läser högt eftersom ”det 

inte bara blir vi som läser utan de får lyssna på någon annan”. Att låta eleverna läsa högt 

för varandra kan vara positivt, men det kan även vara negativt för de som inte gillar att 

prata högt inför andra. I de här situationerna är det bra att eleverna får välja själva om de 

vill läsa högt eller inte.  

 

Lärarna visar en stor medvetenhet om högläsningens effekter på elevernas läsintresse och 

arbetar för att de ska få variation i undervisningen där högläsning används. Davidsson 

berättar att högläsning är bra eftersom ”man kan ha gemensamma läsupplevelser”. 

Genom högläsning kan alla elever få vara med och skapa en gemensam läsupplevelse, 

även de elever som har lässvårigheter. Om högläsaren läser med inlevelse kan eleverna 
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bilda sig en uppfattning om spänning, ha ett engagemang och en nyfikenhet som de annars 

kan ha svårt för (Varga, Hultgren & Widhe 2015:7–8; Schmidt 2013:60).   

 

5.3 Läslust och kunskap: två aspekter av användning av skönlitteratur 

i undervisningen  

Lärarna använder skönlitteratur i sin undervisning på flera olika sätt och påpekar även 

hur viktigt det är för eleverna. Bengtsson berättar att skönlitteratur idag är otroligt viktigt 

för att elevernas fantasi är ”typ noll” och de behöver få ”inre bilder” eftersom ”fantasin 

är viktig”. Davidsson anser också att skönlitteraturen är viktig för att eleverna ska ”kunna 

leva sig in i en bok”. 

 

När lärarna arbetar med skönlitteratur kan det ske genom att eleverna får välja egna 

skönlitterära bänkböcker. Alla lärarna berättade att eleverna läser sina bänkböcker en 

gång per dag eller några gånger i veckan för att stimulera sin läsförmåga. Lärarna berättar 

att de oftast börjar med att läsa på morgonen eller innan förmiddagsrasten. De gör detta 

för att börja morgonen på ett lugnt sätt och för att det då finns tid för eleverna att sätta sig 

in i boken och på så sätt få ett läsintresse samt bli motiverade till att fortsätta läsa nästa 

gång. Efter att eleverna läst ut sin bänkbok använder alla lärarna bokrecensioner där 

eleverna kan ge varandra tips. Vilket skapar en social interaktion som kan motivera 

eleverna då de får använda sig av varandra, vilket tidigare nämndes i stycket ovan om 

elevernas intresse som en positiv motivationsfaktor (Gambrell 2011:175).   

 

En del elever har också skönlitterära läseböcker som läsläxa. Oftast används olika 

bokserier till läsläxan. Lärarna berättar att böckerna som används till läsläxan är 

skönlitterära böcker för att eleverna ska bli motiverade och intresserade av att läsa läxan. 

Lärarna vill även att läsläxan ska bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga till att skapa 

inre bilder och fantisera sig in i berättelsens värld. Att använda skönlitteratur som läsläxa 

för att motivera eleverna till läsning kan vara problematiskt. Här tänker lärarna att alla 

elever blir motiverade av just skönlitteratur men det finns elever som föredrar andra 

sorters böcker.   
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Skönlitterära böcker används även inom fler ämnen än svenska. Claesson beskriver hur 

olika skönlitterära böcker används i undervisningen:  

 
Man har ju alltid ämnesspecifika skönlitterära texter också som till exempel om man läser 

om… när man läser om stenåldern så väljer man böcker som handlar om den tiden som är 

skönlitterär också så att man ska få en koppling till man ska känna igen sig som personen i 

boken som lever på den tiden… Och sen har vi ju läseboken som faktiskt är en skönlitterär 

läsning… som kapitelbok som dom gillar jättemycket… Ben och Koko… åå den använder 

vi mycket för att diskutera det är med… ehm… tonläge, röstläge, repliker och också gå in i 

rollen och agera som dem personerna som är med… och sen är det ju högläsningsböcker som 

jag själv väljer och ibland väljer jag dom utifrån vad jag tror att eleverna ska tycka om… och 

ibland väljer jag efter att en viss litteratur ska dom ha kännedom om och sen upplevelsen 

också (Claesson).  
 

Claesson berättar hur skönlitterära böcker och texter används på olika sätt både i svenska 

och SO. Andersson och Bengtsson berättar att även de ”använder och kopplar SO och 

svenska” med boken Pojken och Tigern. Andersson och Bengtsson berättar att de 

”använder den [Pojken och Tiger] berättelsen och kopplar den till SO för att det ska bli 

ett sammanhang… något dom kan anknyta till”. Lärarna vill att eleverna ska kunna 

associera sig med de skönlitterära böckerna där de sedan kan få ett sammanhang när de 

ska lära sig och få kunskaper om exempelvis stenåldern eller Sverige. Eleverna blir enligt 

forskning mer motiverade när skönlitteraturen används på ett positivt sätt och sätts in i ett 

meningsfullt sammanhang (Varga, Hultgren & Widhe 2015:5,8). Lärarna visar i studien 

vikten av att läsning blir mer lockande för eleverna när skönlitteratur används 

ämnesintegrerat och ansluts till olika teman. 

 

5.4 Svårigheter i arbetet  

Under intervjuerna berättade lärarna om vilka svårigheter som finns med att stimulera 

elevernas läsmotivation. En faktor som lärarna tycker försvårar arbetet är att många elever 

hellre sitter vid iPads och datorer istället för att läsa. Böcker och tidningar är inte lika 

självklara idag som de var förr. I dagens samhälle är istället appar och webbsidor de 

dominerande skriftkällorna (Schmidt 2013:31). 

 

Claesson är en av de lärare som framhåller det problematiska med att eleverna ägnar mer 

tid åt att sitta vid iPads:  
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Barn är inte så vana att läsa idag enligt min uppfattning...så många väljer det inte hemma och 

en del får antagligen inte det flytet som behövs för att få den upplevelsen och känna att dom 

väljer att läsa för att dom helst av allt vill göra det...man pratar om den tiden när man sa att 

man kom in i bokslukaråldern...det tror jag att många fortfarande gör men jag tror också att 

vi har en iPadslukarålder...det tror jag att vi har…det är det man helst av allt vill göra 

(Claesson). 
 

Claesson menar alltså att barn i allt större utsträckning väljer bort böcker och att dagens 

samhälle och barn har gått från bokslukare till iPadslukare. Det gör att barnen numera 

inte är vana vid att läsa hemma och därför väljer bort läsning av böcker. Flera av de andra 

lärarna påstår också att det är svårt att få eleverna motiverade till läsning då en del av dem 

inte har någon läskultur hemifrån. Davidsson anser att det är svårt att få eleverna 

engagerade till läsning eftersom ”dom har så olika bakgrunder om vad läsning är och 

varför man ska göra det...en del elever har ingen läskultur hemifrån så läsning blir inte 

naturligt för dom”. Några av de andra lärarna återger liknande erfarenheter och berättade 

även att en del elever aldrig hade läst en bok eller besökt ett bibliotek innan de började 

skolan.  

 

Ett annat återkommande problem lärarna berättade om är att vårdnadshavare inte förstår 

vikten av att låta eleverna läsa hemma. Bengtsson berättade att man måste komma åt 

”förståelsen hos föräldrar att man måste läsa” för att samarbetet mellan skolan och 

hemmet ska fungera. Återkommande i lärarnas beskrivning är vad man kan kalla för 

avsaknad av läskultur i hemmiljön, där vårdnadshavare inte inser vikten av läsning och 

därför inte förmått att engagera sina barn tillräckligt: 

 
Jag har en elev där jag sagt på varje utvecklingssamtal att den behöver träna mer på sin 

läsning...att man inte riktigt har lyssnat på det...sen när man kommer i trean sista 

utvecklingssamtalet och säger oj vilket stor skillnad det är från...att dom har ett 

sladdbarn...jämfört med dom andra...dom har ju inte lyssnat på mig på tre år och nu är det ju 

inte så illa...men hon har klarat sig...men föräldrarna som inte lyssnar på traditionen av att 

inte läsa...känner jag...att man inte har stöttning hemifrån (Andersson).  
 

Flera av lärarna har erfarenheter liknande det Andersson har upplevt. Återkommande är 

att lärarna känner att vissa vårdnadshavare inte är tillräckligt engagerade i barnens 

läsning. Det bekräftas av ett av resultaten från senaste PIRLS–undersökningen som visar 

att det är enbart är 35 % som ägnar sig åt tidiga läsaktiviteter med sina barn (PIRLS 
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2017:43). Lärarna betonar således att vägen till läsmotivation inte enbart kan gå via 

skolan utan den kräver också vårdnadshavarnas medverkan. Även i hemmet behöver man 

visa barnen hur viktigt och roligt det kan vara med läsning, annars är chansen liten att 

barnen själva finner ett intresse för läsning. 

 

Avslutningsvis beskrev samtliga lärare att samarbetet mellan skola och hem måste bli 

bättre. En del av lärarna berättade hur de gör för att öka samarbetet. Davidsson berättade 

att ”det är mycket prat på inskrivningssamtalen i ettan direkt för att se vad eleverna har 

med sig och sen följer man upp det med föräldrarna också...och viktigt då är att har dom 

ingen läskultur hemma så ger vi dom det här”. Davidssons metod är att ha öppna och 

ärliga samtal med vårdnadshavarna för att eleven ska kunna få så bra hjälp som möjligt. 

Flera av de andra lärarna berättade också att de försöker bättra samarbetet mellan skolan 

och hemmet genom att föra samtal med vårdnadshavarna.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat  

Resultatet visar att lärarna inte lägger så stor vikt vid begreppen inre och yttre motivation. 

De reflekterar emellertid över inre och yttre motivation ibland och då oftast i relation till 

läxläsning. Lärarna upplever ofta att eleverna tror att de gör läxan för lärarens skull istället 

för sin egen. För att övervinna denna problematik arbetar lärarna för att eleverna ska förstå 

syftet med att göra läxan. Lärarna berättar även att de arbetar med yttre motivation 

eftersom de tror att det kan öka den inre motivationen hos eleverna. Fastän lärarna inte 

lägger så stor vikt vid begreppen inre och yttre motivation visar de på en stor medvetenhet 

om att elevernas intressen kan motivera dem till läsning. På grund av detta försöker 

lärarna att hitta böcker som berör elevernas intresseområde och som passar deras läsnivå.  

 

Resultatet visar även att lärarna använder sig av olika läsaktiviteter, läsutmaningar och 

lästävlingar för att motivera eleverna till läsning. En läsaktivitet som flera av lärarna 

använder sig av är boksamtal. Samtalen kan ske på olika vis men ett exempel är att 

eleverna skriver bokrecensioner som de sedan återger muntligt för klassen. Lärarna 

använder också olika läsutmaningar för att motivera eleverna. En utmaning är att 

genomföra ett läsbingo som involverar hela klassen. Lärarna försöker även få eleverna att 

skapa en förståelse för texten de läser. Detta gör de genom att skriva upp svåra och nya 

ord på tavlan och gå igenom dem tillsammans.  
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Lärarna berättade att de brukar läsa högt för eleverna eftersom de anser att högläsning är 

en viktig faktor för att öka elevernas läsmotivation. Vid högläsningen använder lärarna 

olika genrer av böcker för att eleverna ska få möta olika slags böcker samt böcker de 

kanske inte hade valt själva. Lärarna förklarar att de använder sig av högläsning och 

många olika slags böcker då detta kan skapa motivation hos eleverna samt att även elever 

med lässvårigheter kan få ta del av en läsupplevelse.  

 

Lärarna berättade att de använder sig av skönlitterära böcker i undervisningen på fler sätt 

än bara vid högläsning. Eleverna läser själva i sina bänkböcker men de har även 

skönlitterära böcker som läsläxa. Förutom detta använder lärarna sig också av 

skönlitteratur i fler ämnen än svenska, till exempel i SO-undervisningen. Lärarna 

beskriver att de använder skönlitteratur i undervisningen eftersom det kan stimulera 

elevernas fantasi och förmåga att skapa inre bilder.   

 

Avslutningsvis visar resultatet att lärarna tycker att elever idag inte är vana läsare då de 

ofta väljer att sitta med iPaden framför att läsa böcker. Enligt lärarna har eleverna idag 

inte den läskulturen som fanns förr och vårdnadshavarna förstår inte vikten av att läsa vid 

tidig ålder. Lärarna upplever vårdnadshavarna som oengagerade då de inte lyssnar på 

lärarnas rekommendationer. Resultatet visar emellertid att de lärare som deltog i vår 

studie försöker engagera vårdnadshavarna genom öppna och ärliga samtal redan från 

årskurs 1.  

 

6 Diskussion 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där vi kritiskt diskuterar vår valda metod. 

Därefter presenteras en resultatdiskussion om lärarnas kunskaper om begreppen inre och 

yttre motivation, svårigheter lärarna möter i arbetet med att öka elevernas läsmotivation 

och hur man kan använda skönlitteratur i undervisningen. Avslutningsvis presenteras de 

didaktiska implikationer studiens förväntas medföra samt tips på vidare forskning inom 

området.    

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes i studien var intervjuer. I början av arbetsprocessen fördes en 

diskussion om vilken materialinsamlingsmetod som skulle användas. Valet stod mellan 
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enkäter och intervjuer. Enkäter skulle varit bra eftersom fler lärare skulle kunnat delta i 

studien och materialet hade blivit mer omfattande. Trots detta valdes intervjuer som 

insamlingsmetod eftersom frågeställningarna var svåra att besvara genom enkäter.  

 

I undersökningen deltog fem av tjugo tillfrågade lärare. De resterande tillfrågade lärarna 

kunde tyvärr inte delta i studien. Vi valde att inte skicka ut förfrågningar till fler lärare då 

vi ansåg att vårt material var tillräckligt omfattande med de fem intervjuer som 

genomförts. Om fler lärare hade intervjuats hade mycket tid gått åt att genomföra 

intervjuer och transkribera dem, det hade också blivit svårt att sammanfatta resultatet 

inom uppsatsens ramar.    

 

Lärarna som medverkade i studien var bekanta för oss sedan tidigare vilket kan ha 

inverkat på tolkningarna och analysen av materialet. Hade lärarna inte varit kända sedan 

tidigare hade materialet kunnat tolkas och analyseras mer objektivt då tidigare 

erfarenheter samt förutfattade meningar inte hade funnits. Nu fanns det redan en viss 

kunskap om vilka arbetssätt de använde samt vilken skönlitteratur som användes i 

undervisningen. Emellertid tycks det ändå ha varit positivt att vi hade kännedom om 

lärarna sedan tidigare då de var positiva till att medverka i studien samt att intervjuerna 

inte kändes ansträngda vilket innebar att ett bra samtal kunde äga rum.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten i relation till studiens frågeställningar.  

 

6.2.1 Lärarnas föreställningar om inre och yttre motivation 

Lärarna visar att de saknar viss kunskap om inre och yttre motivation. En lärare beskrev 

att yttre motivation kan leda till att eleven utvecklar sin inre motivation. Detta stämmer 

överens med en del forskning inom inre och yttre motivation som säger att yttre mål och 

belöningar kan motivera eleverna till att läsa mer, vilket kan leda till ökad inre motivation 

(Hultgren & Johansson 2017:4; Wang & Guthrie 2004:165–167). Däremot säger annan 

forskning att detta inte stämmer utan att yttre motivation kan påverka elevernas inre 

motivation negativt  (Budge 2000:27; Varga, Hultgren & Widhe 2015:6; Jenner 2004:42). 

För att lärarna ska få mer kunskaper om motivationsforskning samt om inre och yttre 

motivation behöver de få utbildning om detta. Då alla lärarna i studien kände att det var 

svårt att förhålla sig till begreppen inre och yttre motivation kan man anta att detta är en 
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svårighet hos fler lärare i Sverige. Därför skulle till exempel Skolverket kunna bedriva en 

utbildning för lärare som berör detta ämne.  

 

6.2.2 Svårigheter lärare möter när de arbetar med läsmotivation 

Lärarna berättade att svårigheter med att motivera eleverna till att läsa böcker är att de 

hellre sitter vid iPads än läser böcker. Lärarna menar att de kan få eleverna att läsa böcker 

i skolan men att det är svårare att få dem att läsa hemma, då det är där de har tillgång till 

iPads och datorer. En del forskning visar på något annat, nämligen att den stora mängd 

texter som eleverna tar del av igenom iPads och datorer gynnar deras läsmotivation och 

läsintresse (Gambrell 1996:20; Gambrell 2011:174; Schmidt 2013:264). Lärarna ser den 

digitala tekniken som ett hinder vilket kan bero på att de inte har kunskaper om dess 

möjligheter. Om lärarna bättre kunde ta vara på teknikens möjligheter skulle eleverna 

exempelvis kunna få läsa skönlitterära e-böcker och lyssna på ljudböcker. Då kan 

eleverna fortfarande använda sin iPad men ändå få uppleva en berättelse.  

 

Lärarnas kritik av vårdnadshavarnas bristande engagemang i elevernas läsning gör lärarna 

frustrerade eftersom de vill att eleverna ska utveckla en god läsförmåga. Trots detta kan 

läraren inte ställa några krav eller ha förväntningar på vårdnadshavarna då detta inte står 

med i några styrdokument. Det enda som står i skolans läroplan är att skolan ska 

”samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans 

innehåll och verksamhet” (Skolverket 2011/2017:16).  

 

6.2.3 Hur skönlitteratur används i undervisningen  

Lärarna berättade att de använder högläsning i undervisningen och en av anledningarna 

till att alla lärare använde sig av högläsning kan vara att det är en tradition i skolan. 

Högläsning har länge varit en del av undervisningen och det kan medföra att alla fortsätter 

att göra det eftersom man själv har positiva minnen från högläsning. Förutom att 

högläsning är tradition finns det forskning som visar att eleverna lär sig mycket vid 

högläsning. Genom högläsning får eleverna höra hur man läser med flyt samt att de kan 

lära sig nya ord och uttryck (Schmidt 2013:74).  

 

Lärarna berättade även att de använder skönlitteratur i flera ämnen än bara svenskämnet, 

bland annat i SO-undervisningen. Vi tror att lärarna har börjat använda skönlitteratur i 

fler ämnen eftersom det är tydligare framskrivet i dagens kursplaner. En jämförelse 
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gjordes mellan kursplanen för samhällskunskap i Lpo94 (Utbildningsdepartementet 

1994:41–43) och kursplanen för samhällskunskap i Lgr11 (Skolverket 2011/2017:215–

224). I Lpo94 hittades inga kopplingar till skönlitteratur eller barnböcker i ämnet 

samhällskunskap, vilket kan medföra att lärarna inte använde sådana böcker i 

undervisningen. I Lgr11 står det på ett fåtal ställen under ämnet samhällskunskap att 

skönlitteratur eller barnböcker ska förekomma i undervisningen. Detta öppnar upp för att 

lärare kan använda skönlitteratur i fler ämnen än vad man kunde göra förr, då det är mer 

framskrivet i Lgr11 att eleverna ska få se ”skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur” 

(Skolverket 2011/2017:216). Eftersom det i kursplanen står att läraren ska använda 

barnlitteratur i undervisningen måste man komma på olika sätt att integrera den i 

undervisningen. Lärarna i denna studie visar på god ämneskompetens då flera 

skönlitterära böcker används i SO.  

 

6.3 Didaktiska implikationer 

Det didaktiska perspektivet studien bidrar med är att ge tips om hur lärare i årskurs 1–3 

arbetar med att öka elevernas läsmotivation vilket är positivt för lärare eller lärarstudenter 

att ta del av. Studien undersöker vilka svårigheter lärare möter i arbetet med läsmotivation 

samt hur de arbetar för att lösa dem. Från studiens resultat har fem didaktiska tips 

utformats vilka presenteras nedan:  

 

1. Det är positivt att utgå från elevernas intresse redan i tidig ålder eftersom det kan 

motivera dem till läsning.  

2. Högläsning är en bra metod för att få eleverna intresserade av läsning då alla 

elever kan vara med och skapa en gemensam läsupplevelse, även de elever som 

har lässvårigheter. 

3. Boksamtal är bra att använda då social interaktion om böcker uppmuntrar eleverna 

till att bli frekventa läsare. 

4. Använd skönlitteratur i fler ämnen än svenska, det finns många böcker som kan 

användas i exempelvis SO och NO. 

5. För att elevernas läsutveckling ska gynnas på bästa sätt är det önskvärt att föra 

öppna och ärliga samtal med vårdnadshavarna. 
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6.4 Vidare forskning 

Vidare forskning om hur lärare arbetar med att öka elevernas läsmotivation skulle kunna 

vara att fortsätta arbetet från denna studie genom att gå djupare in på lärarnas 

arbetsmetoder. Fördjupningen kan ske genom att göra observationer i klassrummet när 

lärare arbetar med läsning och läsmotivation. I denna studie fick man endast läsa om 

lärarnas tankar samt hur deras uppfattning av undervisningen ser ut men med 

observationer kan man se om deras uppfattning stämmer överens med verkligheten. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuförfrågan 

 

Förfrågan om intervju om läsundervisning  
 
Hej!  
Vi heter Emelie Persson och Anna Olofsson och vi studerar sista terminen till f–3 lärare 
på Linnéuniversitet Växjö. Vi ska skriva ett examensarbete om hur lärare i årskurs 1–3 
arbetar med att öka elevernas läsmotivation och läsintresse samt hur skönlitteratur 
används i detta arbete. Vi vill även kartlägga vilka problem lärare möter vid arbetet 
kring läsundervisningen. 
 
Ämnesvalet kommer sig av att vi tidigare har undersökt elevers läsintresse och 
läsmotivation i relation till skönlitterära böcker. Nu är vi  nyfikna på att undersöka hur 
lärare arbetar med läsmotivation och läsintresse.   
 
Undersökningens grundmaterial kommer att bestå av intervjuer med er lärare. 
Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 15 och beräknas ta ca 20 minuter. Jag 
som ska intervjua er heter Anna Olofsson/Emelie Persson. 
 
Vi lägger stor vikt vid konfidentialitetskravet som innebär att era personuppgifter som 
namn och vilken skola ni arbeta på kommer att vara skyddade. De enda personerna som 
har tillgång till uppgifterna är vi som skriver arbetet, Emelie och Anna. I arbetet 
kommer ni att tilldelas fingerade namn och vara helt anonyma. Studien förhåller sig 
även till nyttjandekravet vilket innebär att alla insamlade uppgifter endast kommer att 
användas i forskningssyfte.  
 
Om du vill medverka i undersökningen kryssar du i rutan JA. Vill du inte medverka i 
undersökningen kryssar du i rutan NEJ. Du lämnar sedan tillbaka lappen till mig. I de 
fall där denna förfrågan gått ut via e-post, kan du mejla tillbaka dokumentet med ditt 
svar.  
 
Vi kommer därefter att kontakta de av er som tackar ja till att medverka i studien för 
tidsbokning för intervjun. 
 

JA    NEJ 
   
 
 
Ditt namn:      . 
 
Din mejladress:      .
      
Har ni vidare frågor om undersökningen så tveka inte att mejla någon av oss.  
 
Emelie Persson                 Anna Olofsson 
ep222ke@student.lnu.se                  ao222pk@student.lnu.se 
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Bilaga B Intervjuguide  

Intervjuguide 
 
Intervjun börjar med två inledande frågor.  
 

• När tog du din lärarexamen?  
• Hur många år har du arbetat som lärare på lågstadiet?  

 
Område 1: Hur arbetar lärare för att öka elevernas läsmotivation 

• Hur arbetar du för att öka motivationen och intresset för läsning med dina 
elever? 

• Hur arbetar du med elever som är omotiverade till läsning? 
• Vilka tankar har du angående inre och yttre motivation hos eleverna? 
• Är inre och yttre motivation något du tänker på när du undervisar?  

 
Område 2: Hur lärare använder skönlitteratur för att öka elevernas läsmotivation 

• Vad ser du för fördelar med skönlitterär läsning för elevernas 
kunskapsutveckling?  

• Vilka typer av skönlitterära texter förekommer i din undervisning?  
• När och hur använder du skönlitteratur i din undervisning?  
• Har du erfarenhet av att elever blir motiverade till läsning när de får läsa/möta 

skönlitteratur?  
 
Område 3: Vilka svårigheter lärare möter när de arbetar med läsmotivation 

• Upplever du att det fungerar bra att motivera elever till läsning?  
• Vilka är de största svårigheterna med att motivera elever till läsning?  
• Hur löser du problemen som uppstår?   

 

 


