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Titel 
Svensk Titel: Läsmotivation i årskurs 2 och 8 - läsning, till glädje för vem? 

English Title: Reading motivation in grade 2 and 8 – reading, enjoyment for who? 

 

Abstrakt 

I dagens samhälle ställs stora krav på läsning och läsförståelse. Således blir elevers 
läsande intressant att uppmärksamma. Utifrån detta kom funderingar hur läsmotiverade 
eleverna är i den svenska skolan och vad som kan göras för att inspirera till läsning. Enligt 
forskning är motivation en viktig del av läsande (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, 
Humenick & Littles 2007). Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning 
elever i årskurs 2 och 8 identifierar sig med läsmotiverande faktorer samt att jämföra vilka 
faktorer äldre och yngre känner igen. Studien syftar också till att göra jämförelser mellan 
faktorerna. Med syftet som bakgrund arbetades följande frågeställningar fram: 

 

 I vilken grad identifierar sig eleverna med faktorerna? 
 Vilken relation finns det mellan faktorerna i förhållande till läsmotivation? 
 Finns det likheter/skillnader mellan hur elever i årskurs 2 respektive årskurs 8 

identifierar och värderar dessa faktorer? 
 

I studien används en enkätmetodik. Elevernas svar analyseras utifrån studiens syfte och 
teori. Resultatet visar att flertalet elever har bristande engagemang för läsning, men 
majoriteten av eleverna anser att läsning är betydelsefullt. En skillnad mellan de olika 
åldersgrupperna är att eleverna i årskurs 2 har mycket goda läsrutiner medan hälften av 
eleverna i årskurs 8 har bristande läsvanor. Det är därför betydelsefullt att lyfta hur 
undervisningen kring läsning ska utformas för att utveckla eleverna på bästa sätt. Att 
skolan på ett genomtänkt sätt arbetar för att stimulera elevernas intresse för läsning och 
strävar efter att den bibehålls genom hela skolgången är viktigt. 
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1 Inledning 
Vissa elever väljer att inte läsa. Det kan bero på att de upplever läsning som något tråkigt och 
meningslöst eller att de inte har tydliga läsvanor eller tillgång till intressant litteratur. En annan 
anledning kanske är att utmaningen i läsningen varit för stor så att självkänslan blivit negativt 
påverkad. Oavsett anledning blir det tydligt att motivation blir en nyckel till framgång. 
Motivation är ingen medfödd egenskap utan ett resultat utifrån gjorda erfarenheter och den 
respons som individen möter (Jenner 2004). Den påverkas av flera faktorer. I vår studie har vi 
valt att fokusera på intresset för läsning och i vilken utsträckning elever påverkas av yttre 
faktorer såsom uppmuntran, engagemang och initiativtagande till läsning och rutiner för 
läsning, samt inre faktorer såsom självkänsla, intresse, meningsfullhet och utmaningar. 
Området är intressant att studera då läsande har en stor betydelse i dagens samhälle, både privat 
och yrkesmässigt. Skolan har ett ansvar att utveckla elevernas språk bland annat genom läsning 
och läsförståelse. Läroplanen för grundskolan (Skolverket 2018) förklarar följande: 
 

“Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 
tänker” (Skolverket 2018). 
 

Vidare går det att läsa i syftestexten att undervisningen ska “stärka elevernas medvetenhet om 
och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan ” (Skolverket 2018). Elever 
som uppmuntras och upplever att pedagogerna har en positiv syn på deras utveckling får, genom 
detta, stöd i progressionen (Jenner 2004). Således är det av största betydelse att pedagoger i 
skolan har förmågan att väcka elevernas nyfikenhet och hitta vägar där eleverna upplever 
meningsfullhet. Skolan behöver även stödja uppbyggandet av läsrutiner och synliggöra texter 
som lockar till läsning, men kanske det viktigaste av allt, stärka eleverna självkänsla så att de 
upplever en tro på att lyckas och att målet är möjligt. Förhoppningen med vår studie är att få 
svar på i vilken utsträckning ovanstående lyckas. 

 

2 Problembeskrivning 
I följande avsnitt beskrivs problemet gällande elevers motivation. 
 
Hattie (2012) hänvisar till Levins, Belfields, Muennings och Rouses (2006) studie som menar 
att det är antal år i skolan som är avgörande för lycka senare i livet och inte skolprestationerna 
i sig. Det är väsentligt att motivera elever till att vilja utvecklas. Elever i åldrarna 11-15 beslutar 
sig ofta för huruvida fortsatta studier kan bli aktuellt eller inte. Således är det extra viktigt att 
undervisningen i dessa åldrar är utmanande och motiverande för att så många elever som 
möjligt stimuleras till fortsatt lärande. Forskning visar en problematik med bristande motivation 
då en tredjedel av eleverna på högstadiet anser skolundervisningen som oviktig och att detta 
påverkar i vilken utsträckning de senare tar sig an universitetsstudier  (Giota 2002). Hattie 
(2012) lyfter problematiken via Levins et al. (2006) ytterligare en nivå genom att konstatera att 
personer med minst examen från gymnasiet lever i snitt 7,5 år längre än de som hoppat av 
tidigare. De löper även 10-20% lägre risk att utveckla kriminalitet samt att de löper 20-40% 
lägre risk att behöva ta del av socialbidrag. Utgifterna för personer med en misslyckad skolgång 
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bakom sig blir betydligt högre jämfört med insatser av lyckosamma pedagogiska karaktärer 
(Hattie 2012). 
 

Till grund för valet av studie ligger bland annat Skolverkets lägesbedömning från 2017 som 
förvisso förklarar att den tidigare trenden med sjunkande resultat i internationella mätningar 
gällande läsförståelse har brutits men menar samtidigt att eleverna presterar på en lägre nivå än 
när mätningarna startade 1995. Skolverket hänvisar vidare till skollagen som förklarar att alla 
elever ska få den stimulans de behöver för att utvecklas optimalt, men menar samtidigt att det 
är en av lärarens svåraste uppgifter (Skolverket 2018). Forskning visar att en betydande faktor 
för utvecklingen av elevers läsförmåga är motivation (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, 
Humenick & Littles 2007, Conradi, Jang Gee & McKenna, 2013). Becker, McElvany & 
Kortenbruck (2010) referar till Donahue, Daane & Yins (2005) amerikanska studie som visar 
att hälften av eleverna i årskurs 4 inte anser läsning vara en favoritaktivitet och att de sällan 
läser för nöjes skull. Becker, McElvany & Kortenbruck (2010) hänvisar till Mullis, Martin, 
Kennedy & Foys (2007) Progress in International Reading Literacy Study som  visade att 37% 
av eleverna i årskurs 4 endast läser en eller två gånger i månaden.  
 

3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning elever i årskurs 2 och 8 identifierar sig 
med följande läsmotiverande faktorer i relation till deras läsning i och utanför 
skolverksamheten;  
 

 engagemang och initiativtagande till läsning 
 inställning till utmaningar 
 läsningens betydelsefullhet 
 uppmuntran och uppmärksamhet 
 upplevd självkänsla 
 rutiner och läsvanor 
 intresse och nyfikenhet. 

  
Syftet är också att jämföra vilka faktorer äldre och yngre elever identifierar i sin upplevelse av 
läsning, samt att göra jämförelser mellan faktorerna.   
 

Frågeställningar: 
 I vilken grad identifierar sig eleverna med ovanstående faktorer? 
 Vilken relation finns det mellan ovanstående faktorer i förhållande till läsmotivation? 
 Finns det likheter/skillnader mellan hur elever i årskurs 2 respektive årskurs 8 

identifierar och värderar dessa faktorer? 
 

För att nå syftet tänker vi utföra en enkätundersökning i årskurs 2 och 8. Elevernas svar kommer 
sedan att analyseras utifrån studiens syfte och teori.  
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4 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt beskrivs vad tidigare forskning har kommit fram till i ämnet, samt en 
definition av begrepp som anses väsentliga för förståelsen av studien. Avsnittet avslutas med 
en beskrivning av The Reading Engagement Theory (Guthrie & Wigfield 2000) som står till 
grund för studien. 

 

4.1 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
4.1.1 Inre/yttre motivation och mål 
Motivationen påverkas av, om målet upplevs som rimligt att uppnå, om det finns ett värde att 
nå målet samt hur individen bedömer sin förmåga att nå framgång i det tänkta (Jenner 2004). 
Elever med en hög inre motivation och hög självkänsla är relativt aktiva läsare. Om en elev är 
inre motiverad till att läsa och tror på sig själv som läsare kommer eleven att fortsätta läsa svåra 
texter trots utmaning och motstånd. Däremot, om texten inte uppfyller de mål som den inre 
motivationen har satt upp, kan det leda till att eleven ger upp den svåra texten (Guthrie & 
Wigfield 2000). Således finns det ett tydligt samband mellan elevers motivation, engagemang 
i undervisningen och uppnådd måluppfyllelse (Giota 2002). Hattie (2012) hänvisar till 
Bransford,  Brown och Cocking  (2000) som poängterar pedagogens behov av att ha kännedom 
om elevernas tidigare kunskaper för att kunna lägga upp undervisningen på en lämplig nivå. 
Det är således viktigt att läraren stimulerar elevers utveckling via givande återkoppling. 
Forskning är oenig om hur långsiktiga respektive kortsiktiga mål påverkar elevernas motivation 
(Hattie 2012). Giota (2002) problematiserar Ames teori (1992) om att kortsiktiga mål är de mest 
framgångsrika och hänvisar till sin egen forskning som visar att en blandning av både kort- och 
långsiktiga mål är att föredra. 
 

Inre personlig motivation är exempelvis att ha egna valmöjligheter (Giota 2002, Hattie 2012). 
Inre läsmotivation handlar om att läsa för nöjes och sin egen skull. Det innebär att läsaren är 
förväntansfull, intresserad och nöjd över att delta i läsningen. Det handlar även om nyfikenhet, 
engagemang och att läsaren föredrar utmaningar. Att en läsare är engagerad kan förklaras 
genom att denne blir uppslukad av det som läses (Guthrie & Wigfield 2000). Inre motivation är 
av större betydelse jämfört med om elever lär utifrån andras förväntningar, som benämns som 
yttre motivation (Giota 2002, Hattie 2012). Belöningar utifrån prestation kan vara negativt för 
den inre motivationen och därför är det viktigt som pedagog att arbeta för att eleverna som 
individer ska uppleva undervisningen som betydelsefull (Jenner 2004, Hattie 2012). Inre och 
yttre läsmotivation är inte motsatser till varandra utan de är sammankopplade. Yttre 
läsmotivation hör ofta ihop med ytliga lässtrategier och en önskan om att färdigställa en uppgift 
snarare än att förstå eller läsa en text för nöjes skull. Det leder ofta till att barn blir beroende av 
utmärkelse och erkännande för att läsa (Guthrie & Wigfield 2000).  
 

Läraren är en av de faktorer som har starkast inflytande på elevernas lärande och denne behöver 
ha inställningen att alla elever kan göra goda framsteg (Hattie 2012, Giota 2002, Jenner 2004). 
Om relationen mellan pedagog och elev är dålig riskerar eleven i större utsträckning att tappa 
sitt engagemang (Hattie 2012). Jenner (2004) bygger vidare på området genom att hänvisa till 
pygmalioneffekten vilket hör samman med att förutsägelser tenderar att slå in då upplevda 
förväntningar leder handlingar åt ett visst håll. Forskaren menar att yngre elever lättare reagerar 
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på pedagogens förväntningar i jämförelse med äldre, vilket även Giota (2002) bekräftar. Dock 
påtalar Jenner (2004) att positiva förväntningar hos pedagogen inte per automatik leder till det 
önskvärda målet eftersom det finns andra faktorer som är av betydelse. Däremot menar 
forskaren att  avsaknad av positiva förväntningar från pedagogen gör att det önskvärda målet 
blir svårt att uppnå. Jenner (2004) tar upp begreppet perspektivseende som i detta fall innebär 
att pedagoger behöver ha en sann vilja att försöka förstå världen utifrån elevernas synvinkel.  
 

4.1.2 Självkänsla 
Begreppet självkänsla innebär att individer har varierande syn på förmågan att se möjligheter 
eller problem. Vissa lägger motgångar hos den egna personligheten medan andra hittar 
förklaringar utanför dem själva. Detta blir således exempel på hur självkänsla i praktiken kan 
yttra sig. Forskning förklarar att de ungdomar som har en negativ syn på sin skolgång i större 
omfattning har någon form av hälsoproblem jämfört med elever som upplevt skolan som 
positiv. Det är viktigt att eleven får erfara studieframgångar för sitt framtida lärande. Elever 
utan skolframgång framkallar ofta ett destruktivt lärande som innebär att avstå från att göra 
läxor för att kunna förklara deras misslyckande i att de inte har fullföljt uppdraget, vilket således 
kan rädda den egna självkänslan (Giota 2002, Hattie 2012). Många elever upplever det svårt att 
blotta sina misstag i klassrummet. Det är därför betydelsefullt att pedagogen arbetar för ett 
positivt klassrumsklimat där fel välkomnas med nyfikenhet. Misstag visar på en spänning 
mellan den nuvarande kunskapen och den tänkbara kunskapen (Hattie 2012). Individer med en 
stark självkänsla tvivlar sällan på sin egen kapacitet, inte ens efter nederlag, medan de med svag 
självkänsla är osäkra på sin egen förmåga, även efter positiva erfarenheter (Jenner 2004, Hattie 
2012). Det är därför betydelsefullt att pedagoger har insikt i vad en svag självkänsla och 
nederlag kan leda till (Jenner 2004). 

 

4.1.3 Motivationens påverkan på läsförmågan 
Stutz, Schaffner & Schiefele (2015) utförde en studie med syftet att undersöka motivationens 
påverkan på läsförståelse via läsmängd hos årskurs två- och tre-elever. Eleverna fick svara på 
en enkät som fokuserade på två faktorer inom inre motivation nämligen nyfikenhet och 
engagemang samt tre faktorer inom yttre motivation; prestation, tävlan och erkännande. 
Resultaten visade att flickorna hade mer engagemang (inre motivation) och läsmängd än 
pojkarna. Däremot var pojkarna mer yttre motiverade gällande tävlan. Det var ingen stor 
skillnad mellan könens läsförståelse. Resultaten visade också att socioekonomisk status har ett 
stort samband med barnens läsmängd. De här resultaten var väntade, enligt tidigare forskning. 
Enligt både studien och tidigare forskning, hade inre läsmotivation ett positivt samband med 
läsmängd och läsmotivation medan yttre läsmotivation, såsom tävlan, hade ett negativt eller 
inget samband.   

Vidare, har Pachtman, Wilson och Karen (2006) bidragit med en studie där syftet var att 
undersöka vad ungdomar och barn tycker och tror är främjande arbetssätt för 
dem.  Forskningsfrågorna löd: Kan studenter identifiera vilka metoder som är till hjälp för deras 
läsmotivation? Om de får utvärdera vilka faktorer i ett läsprogram som ger dem motivation att 
läsa, kan de då identifiera dessa och förklara varför det är främjande? Resultatet visade att 86 
% av eleverna ansåg att ha många böcker i klassbiblioteket var den viktigaste faktorn för att 
påverka elevers läsning. Faktorer som skattades näst högst var att välja sina egna böcker och 
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att räkna antalet lästa böcker och fira. På tredjeplats, enligt eleverna, var att man var tvungen 
att göra läxan. Två faktorer delade fjärdeplatsen; den ena var att gå till biblioteket varje dag och 
den andra att föra boklogg. 

Ytterligare en studie som berör ämnet är Ülpers (2011) studie som prövar hypotesen; att kunna 
öka elevers skäl till att läsa, vad som kan motivera dem borde vara bestämt av deras eget 
synsätt.  Tanken med studien var att kartlägga elevers åsikter gällande vad som motiverar dem 
till läsning och att använda resultatet till att öka andra elevers intresse för läsning. Eleverna i 
urvalsgruppen fick besvara en enkät där svaren senare analyserades och tillsammans med de 
teorier funna i litteraturen identifierades sex dimensioner som påverkar motivationen till 
läsning; lärare, familj, vänner, böcker, miljö och aktivitet. Det visar dock skillnader mellan kön 
och skolålder. De sex dimensionerna hade större påverkan på elever i årskurs 4 och 5 än på 
eleverna i årskurs 6 till 8 och minst påverkan på eleverna i årskurs 9 till gymnasiet. 

Vidare, utförde Becker, McElvany och Kortenbruck (2010) en studie i syfte att undersöka de 
longitudinella förhållanden mellan inre och yttre motivation och läsutveckling. De menar att 
distinktionen mellan yttre och inre motivation är en av de främsta inom motivationsforskning. 
En definition av läsmotivation kan vara en individs personliga mål, värderingar och tro i 
förhållande till ämnen, processer och resultat av läsning. Faktorer till inre läsmotivation 
involverar positiva erfarenheter i relation till läsning, att böcker anses vara underhållande, den 
personliga tron på vikten av att läsa samt intresset för innehållet i texten (Guthrie & Wigfield 
2000). Yttre läsmotivation innebär att individen erfar yttre uppmärksamhet, vinst eller 
stimulans, exempelvis uppmärksamhet från föräldrar och lärare eller betyg. Det kan även 
inkludera faktorer såsom att leva upp till yttre förväntningar eller att undvika att bli bestraffad. 
Ofta varierar den yttre läsmotivationen beroende på ålder då yngre barn påverkas mer av sina 
föräldrar och äldre barn mer av skolan och skolkamrater. Forskarna fann att läsmängd är starkt 
relaterad till individens inre läsmotivation och till viss del, tidigare läsförmåga. Enligt deras 
studie finns det dock ingen signifikant påverkan av yttre läsmotivation. De menar att problemet 
inte alltid är att elever misslyckas att lära sig på grund av bristande motivation utan att de saknar 
motivation eftersom de inte har upplevt en kunskapsutveckling. Det gäller såväl yngre elever 
som de äldre. Lärare måste därmed se till att elever blir medvetna om sin progression (Becker, 
McElvany & Kortenbruck 2010).  

Begreppet motivation är multidimensionellt och involverar flertalet faktorer (Conradi, Jang Gee 
& McKenna 2013). Studien Motivation Terminology in Reading Research: A Conceptual 
Review (2013) är en granskning av vad tidigare forskning har använt för terminologi i relation 
till läsmotivation med syftet att tydliggöra konceptet. Enligt forskarna är det väsentligt att skilja 
på olika begrepp och inte behandla exempelvis motivation, intresse och attityd som synonymer. 
De fann tolv begrepp som är relaterade till läsmotivation; inverkan, attityd, förväntan, yttre 
motivation, inre motivation, mål, intresse, läsmotivation, självövertygelse, självuppfattning, 
självverkan samt värdet av att läsa. Forskarna gav sedan definitioner på dessa tolv begrepp, 
samt presenterade en möjlig hierarki för att organisera termerna (figur 3.1). För att vara mer 
precisa, använde de i figuren nedan även några begrepp som används regelbundet i 
utbildningspsykologi men som forskarna inte fann i sin granskning av läsforskning. 
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 Figur 4.1 visar en hierarkisk organisation över de faktorer som påverkar läsmotivation. (Conradi, Jang Gee & McKenna 
Motivation Terminology in Reading Research: A Conceptual Review 2013:155). 

Figur 4.1 visar den hierarkiska ordning som enligt Conradi, Jang Gee och McKenna ( 2013) 
påverkar läsmotivation. Det är först tre huvudsakliga faktorer, mål, uppfattningar och 
benägenhet. Faktorer som påverkar mål är prestation och behärskning. Faktorer som påverkar 
uppfattning är uppfattning av sig själv och uppfattning om läsning. Uppfattning av sig själv 
påverkas ytterligare av självkänsla, självuppfattning och självständighet. Uppfattning om 
läsning påverkas av förväntan och värdering. Benägenhet påverkas av attityd och intresse. 
Intresse är situationsbunden och/eller individuell.  

 

4.2 Teori för läsmotivation – The Reading Engagement Theory 
Guthrie & Wigfield (2000) föreslår att engagerade läsare använder sina strategier och kunskap 
i ett socialt samspel för att uppfylla sina personliga mål, önskningar och avsikter. Engagerade 
läsare använder således både sina kognitiva förmågor och sin motivation för att bli goda läsare. 
Läsmotivation hör ihop med Matteuseffekten eftersom ökad kompetens är motiverande och att 
ökad motivation leder till mer läsning. Motivation är kopplingen mellan frekvent läsning och 
läsprestation. Enligt det här resonemanget är motivation en väsentlig faktor för läsning. 
Läsmotivation handlar om  en individs personliga mål, värderingar och tro till ämnen, processer 
och resultat av läsningen. Barns motivation förändras under skolåren. Deras läsförmåga, tro, 
värderingar och inre motivation tenderar att minska under grundskoleåren (Guthrie & Wigfield 
2000). Barns yttre läsmotivation och deras målsättning tenderar dock att öka ju äldre de blir. 
Den här förändringen kan förklaras på två sätt. Den ena förklaringen fokuserar på barnets 
förmåga att förstå sin egen prestation, det vill säga barnet når en insikt om sin läsförmåga. Den 
andra förklaringen handlar om den praktik i vilken barnet tillhör. Om praktiken är jämförande 
i sin karaktär kan det bli fokus på tävlan mellan barnen vilket kan leda till minskad inre 
motivation och självkänsla (Guthrie &Wigfield 2000). De har i sin modell Engagement model 
of reading development (figur 4.2) funnit flera undervisningsmetoder som påverkar 
läsmotivation. Dessa är lärande- och kunskapsmål, verklighetsanknytning, stöd till 
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självständighet, intressanta texter, undervisning av strategier, samarbetsstöd, möjliggöra 
framgång, utvärdera och lärarengagemang.  

 

 

Figur 4.2 visar Engagement model of reading development som beskriver faktorer som gynnar läsmotivation. (Guthrie & 
Wigfield 2000:410). 

Figur 4.2 visar att läsutveckling handlar om prestation, kunskap och övning som i sin tur 
påverkas av socialt samspel, motivation, teoretisk kunskap och strategier. För att uppnå 
läsutveckling krävs nio undervisningsmetoder, vilka är: lärande- & kunskapsmål, 
verklighetsanknytning, stöd till självständighet, intressanta texter, undervisning av strategier, 
samarbetsstöd, möjliggöra framgång, utvärdera och lärarengagemang. 

Lärande och kunskapsmål innebär att pedagoger tydliggör vad eleven behöver utveckla och på 
vilket sätt. Texter som är autentiska och rör verkligheten stimulerar elevernas inre motivation. 
Lärarens stöd till att bli självständig handlar om att ge eleven olika val som slutligen leder till 
att målet uppfylls. Intressanta texter blir intressanta för elever då textens ämne och 
svårighetsgrad är på samma nivå som elevens kognitiva förmåga. Undervisning av strategier 
handlar om lärarens direkta instruktioner, stöttning och guidning gällande att ta sig igenom en 
text. Att lära sig att utvärdera sin egen prestation och sitt eget arbete är värdefullt eftersom det 
skapar elever som tror på att de kan påverka sin egen kunskap och värderar både objektiva och 
subjektiva strategier för lärande. Engagerade lärare skapar trygga och engagerade elever. Det 
är också viktigt att eleverna har kunskap och förståelse för dessa förhållningssätt i 
undervisningen. Om eleverna är medvetna om vad som påverkar deras läsmotivation kan de 
själva påverka den (Guthrie & Wigfield 2000). 
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Utifrån ovanstående framstår den här teorin som en lämplig utgångspunkt för vårt arbete, 
eftersom den visar en övergripande bild av vad som påverkar individers motivation samt hur 
detta kopplas till läsning. Vårt syfte är bland annat att undersöka i vilken utsträckning elever i 
årskurs 2 och 8 identifierar motiverande faktorer i relation till deras läsning i och utanför 
skolverksamheten. 

 

5 Metod 
I följande avsnitt beskriver vi val av metod och urvalsgrupp. Vi redogör också för studiens 
material och tillvägagångssätt. Därefter beskriver vi databearbetning och för en 
metoddiskussion. Sist redogör vi de forskningsetiska överväganden som tagits i aktning för den 
aktuella studien samt för en metoddiskussion.  

5.1 Val av metod 
Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie i form av en enkät. Fangen och Sellerberg 
(2011) påtalar vikten av att sådana studer har välgrundad information som utgångspunkt för 
frågeställningarna så att svar ges på det efterfrågas.  

5.2 Urval 
Studien riktar sig till 4 klasser i årskurs 2 och 4 klasser i årskurs 8. Valet av åldersgrupp härrör 
av att det är dessa åldrar som vi möter i våra respektive verksamheter. Det hör även samman 
med en önskan att fokusera på elever med en viss erfarenhet i respektive stadie. Elever i årskurs 
2 har gått ett läsår och har därmed viss erfarenhet av skolan. De elever som går i årskurs 8 har 
hunnit få en viss erfarenhet som högstadieelever.  Ytterligare en anledning till urvalet är att 
eleverna i årskurs 3 och årskurs 9 under studiens genomförande redan hade flera 
schemabrytande aktiviteter i form av nationella prov. De skilda åldrarna på eleverna ger även 
en övergripande bild över grundskolan. Studien mynnade slutligen ut i 44 deltagande elever ur 
årskurs 2 och 31 deltagande elever ur årskurs 8, vilket ger sammanlagt 75 deltagande elever. 

5.3 Material 
Vad tidigare forskning anser vara betydelsefullt för elevers motivation till läsande har fått ligga 
till grund för våra frågeställningar och enkätfrågor  (Becker, McElvany & Kortenbruck 2010, 
Guthrie et al. 2007). Följande läsmotiverande faktorer är hämtade från Wigfield & Guthrie 
(1997): engagemang och intitiativtagande till läsning, inställning till utmaningar, 
betydelsefullhet, upplevd uppmuntran och uppmärksamhet, upplevd självkänsla, rutiner  och 
läsvanor samt intresse och nyfikenhet. När vi försäkrat oss om att varje motivationsfaktor var 
representerade med lika många frågor i enkäten provade vi den på en elev i årskurs 2 respektive 
8. Eleven i årskurs 8 hade inga kommentarer eller reaktioner på frågorna. Däremot blev det 
tydligt att eleven i årskurs 2 inte förstod vissa begrepp vilka vi sedan justerade för att underlätta 
förståelsen.  
 

Enkätens frågeställningar utgick ifrån valda indikatorer som nämns i syftet och som påverkar 
motivation för läsning. Enkätens svarsmöjligheter var uppdelade i huruvida eleverna anser att 
påståendet är ”Mycket likt mig”, ”Lite likt mig”, Lite olikt mig” samt ”Mycket olikt mig”.  
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5.4 Tillvägagångssätt 
Vi kontaktade först en låg-och mellanstadieskola och en högstadieskola i samma medelstora 
kommun. Vi gjorde därefter besök i de tre klasserna i årskurs 2 där vi presenterade oss och vår 
studie samt delade ut missivbrev och samtyckesblankett till eleverna för medgivande av 
vårdnadshavare (se bilaga A & B). För de tre klasserna i årskurs 8 skickade vi ut samma 
missivbrev och samtyckesblankett via mail vilka senare skrevs ut och lämnades till de tre 
klasserna av respektive mentorer på skolan. Anledningen till att vi inte gjorde ett fysiskt besök 
hos högstadieeleverna var att klasserna byttes ut i ett sent skede. Urvalet begränsades sedan, 
beroende på hur många elever som lämnade tillbaka en, av vårdnadshavare, påskriven 
samtyckesblankett. Det totala antalet deltagande elever var 59 stycken. 
 
Eftersom vi inte kunde ta för givet att alla eleverna i årskurs 2 var tillräckligt goda läsare valde 
vi att göra enkäten tillsammans med dem. Vi läste upp frågorna högt för klassen och eleverna 
fick sedan kryssa i det svarsalternativ som de ansåg stämma bäst överens med dem. Vi använde 
oss också av pausaktiviteter för att bibehålla elevernas motivation och koncentration för 
enkäten. Varje gång vi vände blad fick en frivillig elev komma fram och dra ett aktivitetskort 
som klassen tillsammans skulle genomföra. Exempel på en sådan aktivitet var att räkna till 10 
på valfritt språk eller göra upphopp. För årskurs 8 räknade vi med att alla var läskunniga och 
gjorde därför på ett annorlunda sätt. Vi delade ut enkäten till alla elever som individuellt fick 
läsa frågorna och svara på dem. Vi fanns hela tiden som stöd för att besvara eventuella frågor. 
Som tack för deras deltagande fick eleverna i årskurs 8 varsin godisklubba.  
 

Eftersom antalet deltagande elever inte upplevdes som tillräckligt efter de genomförda 
enkäterna, valde vi att genomföra enkäten på samma sätt i ytterligare en klass i respektive 
årskurs i våra egna skolverksamheter. Totalt blev då antalet deltagande informanter 75 stycken. 
Lågstadieskolan tillhör samma kommun som de tidigare undersökta skolorna medan 
högstadieskolan ligger i en angränsande kommun. 
 

5.5 Databearbetning 
När vi samlat in alla 75 ifyllda enkäter analyserade vi svaren. Det första vi gjorde var att 
sammanställa materialet i en tom enkät för att se hur eleverna i respektive årskurs svarat på 
enkäten. Sedan sammanförde vi på samma sätt de båda årskursernas resultat. Efter det kartlade 
vi hur stor andel av eleverna i årskurs 2 respektive årskurs 8 identifierade indikatorerna i syftet 
och sammanställde detta i en text. Sedan insåg vi att vi behövde bli mer detaljerade i vår 
resultatsammanställning. Därför la vi in alla elevernas enskilda svar i en gemensam excelfil. 
För att lättare få en överblick över indikatorerna valde vi att dela in frågorna till dessa och 
färgkoda dem. Därefter började vi vårt arbete med att sammanställa materialet i diagramform 
utifrån syftet och frågeställningar. Detta gjordes enskilt för respektive årskurs. För att ge en 
tydligare bild över elevernas svarsfördelning valde vi att dela upp exempelvis elevernas 
engagemang och initiativtagande till läsning i mycket gott, gott, begränsat och mycket 
begränsat engagemang och initiativtagande till läsning. Det gjordes genom att använda 
enkätens svarsalternativ som fick representera de olika nivåerna av engagemang och 
initiativtagande, exempelvis kopplades svaren mycket likt mig kopplades till nivån mycket 
gott.    
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Vidare valde vi att arbeta med utgångspunkt från studiens teori. Utifrån den fann vi tre områden 
att studera, vilka var relationen mellan läsfrekvens, upplevd läsprestation och motivation, en 
jämförelse mellan tro, värderingar och inre motivation och en jämförelse mellan elevernas yttre 
motivation. Frågeställningarna från enkäten slog vi sedan samman utifrån studiens teori för att 
kunna ge svar till respektive område. När vi sammanställt elevernas material inom respektive 
område undersökte vi hur stor andel som hade svarat på ett visst sätt. För att kunna dela upp 
elevernas svar i olika nivåer såsom låg, måttlig hög eller svag, måttlig, god, valde vi att göra en 
uppdelning av elevernas svar utifrån andelen frågor som ingick i det specifika området. Ett 
exempel är diagrammet Relation mellan läsfrekvens, läsprestation och motivation årskurs 2 
(figur 6.8). För att få fram elevernas spridning av deras läsfrekvens, undersökte vi hur många 
av de ställda frågorna varje enskild elev hade svarat mycket likt eller likt mig på. Om eleven 
hade kryssat för de här svarsalternativen på majoriteten av samtliga frågor nivågrupperades 
denne till god eller hög. Om eleven hade kryssat för de båda svarsalternativen på hälften av 
frågorna delades eleven in i nivån måttlig och om eleven hade kryssat mycket likt mig eller likt 
mig på färre än hälften delades  eleven in i gruppen låg eller svag.   
 

5.6 Metoddiskussion 
Fangen & Sellerberg (2011) hänvisar till Tufte (2009) som skriver att kvantitativa metoder kan 
ge en förklaring på hur utbrett det efterfrågade är. Enkät är en motiverad metod eftersom enkäter 
når ut till fler individer än vad exempelvis intervjuer gör (Fangen & Sellerberg 2011). Det är 
vanligt förekommande att enkätundersökningar genomförs då efterforskningar ska göras 
gällande elevers inställning till skolan. Detta kritiseras dock då frågeställningarna inte ger 
eleverna möjlighet att själva förklara vad de anser som betydelsefullt i skolverksamheten (Giota 
2002). Eftersom studien syftar till att undersöka barn och ungdomars upplevelser och åsikter 
om läsning i relation till motivation kan det dock vara svårt att tydliggöra det i just enkäter. Det 
hade då varit mer valitt att även genomföra intervjuer med ett par elever för att på så sätt kunna 
ställa mer personliga frågor och följdfrågor. Genom att använda sig av kvalitativa metoder får 
forskare en omedelbar insikt om själva föremålen för studien, vilket kan vara en stor fördel. 
Däremot kräver kvalitativa metoder ofta egna strategier för att genomföra analysen. Dock 
kräver intervjuer mycket från intervjuaren och det är inte säkert att vi hade kunnat tillägna oss 
den kunskapen så att intervjuerna hade gett oss valida svar. Det kan vara fördelaktigt att 
kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder i en studie. Kvalitativa metoder har historiskt 
sett ansetts vara ett förarbete till den kommande kvantitativa forskningen. Idag är båda 
metoderna accepterade med sina för och nackdelar och det är forskningsfrågan som står som 
utgångspunkt i valet av metod (Ahrne & Svensson 2015). Av tidsmässiga skäl har vi dock valt 
att endast utföra enkäter. Ytterligare förbättring till studien hade kunnat vara att nå ut med 
enkäten till fler elever för att på så sätt öka studiens reliabilitet. En anledning till att urvalet inte 
blev så stort kan förklaras genom att mycket av ansvaret att lämna och fylla i 
samtyckesblanketten låg hos eleverna själva. Möjligtvis hade urvalet blivit större om 
missivbrev och samtyckesblankett hade skickats hem direkt till vårdnadshavare. Ytterligare ett 
sätt att säkra mängden enkätsvar hade varit att nå ut till fler klasser.  
 

5.7 Forskningsetiska överväganden 
De etiska överväganden som har setts över inför studien är de fyra forskningsetiska principerna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet 2011). Informationskravet handlar om att de som ingår i studien ska bli 
informerade om syftet av undersökningen och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 
Detta gjordes, dels i missivbrevet (Bilaga A) men också under det besök vi gjorde till årskurs 
2. Där blev eleverna och elevernas vårdnadshavare informerade om att deltagandet under hela 
studien är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens 
gång i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). Samtyckeskravet innebär att den som utför studien 
måste samla in deltagarnas samtycke till att delta. Om respondenterna är under 15 år krävs 
vårdnadshavares samtycke. Eftersom den här studien görs med grundskoleelever är det 
sannolikt att deltagarna är under 15 år, vilket betyder att vårdnadshavare måste godkänna 
barnets medverkan i en samtyckesblankett (Bilaga B). Vi valde att inte kontrollera elevernas 
åldrar utan behandla alla elever som om de vore under 15 år. Konfidentialitetskravet handlar 
om att deltagarnas konfidentialitet och personuppgifter ska skyddas från obehöriga. 
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast används i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet 2011). 

 

6 Resultat och analys 
Nedan följer en  redovisning av resultaten utifrån elevernas enkätsvar. Analys och tolkning görs 
utifrån den valda teorin samt syfte och frågeställningar.  Syftet med studien är att undersöka i 
vilken utsträckning elever i årskurs 2 och 8 identifierar sig med de valda läsmotiverande 
faktorer i relation till sin läsning i och utanför skolverksamheten. Syftet är också att jämföra 
vilka faktorer äldre och yngre elever identifierar i sin upplevelse av läsning, samt att göra 
jämförelser mellan faktorerna. Studiens frågeställningar är: 
 

 I vilken grad identifierar sig eleverna med  ovanstående faktorer? 
 Vilken relation finns det mellan ovanstående faktorer i förhållande till läsmotivation? 
 Finns det likheter/skillnader mellan hur elever i årskurs 2 respektive årskurs 8 

identifierar och värderar dessa faktorer? 
 

6.1 Engagemang och initiativtagande till läsning 
I figur 6.1 visas elevernas och engagemang och intitiativtagande till läsning  i årskurs 2 
respektive 8 utifrån mycket gott, gott, begränsat eller mycket begränsat. Resultatet från årskurs 
2 och 8 redovisas utifrån antalet deltagande respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet 
respondenter 44 och i årskurs 8 är det 31.  
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Figur 6.1 Stapeldiagram över elevernas engagemang och initiativtagande till läsning utifrån antalet 
deltagande elever i årskurs 2 respektive 8. 

 
Bland elever i årskurs 2 kan utläsas att det är 25 av 44 elever som har ett mycket gott eller gott 
engagemang och initiativtagande till läsning, medan årskurs 8 har 12 av de 31 elevsvaren under 
samma kategorier. Således svarade 19 av eleverna i årskurs 2 att de har ett begränsat eller 
mycket begränsat engagemang och initiativtagande till läsning, medan svarsfrekvensen för 
årskurs 8 är 19 inom samma område. Enligt Guthrie & Wigfields (2000) Engagement model of 
reading development är intressanta texter och förståelse för sin egen läsutveckling  något som 
påverkar läsmotivationen. Elever som ofta går till biblioteket, blir glada om de får en bok i 
present och lånar texter till och av sina kompisar har troligtvis motivation att leta reda på, för 
dem, intressanta texter samt förstår att bland annat träning förbättrar deras läsförmåga. 
Diagrammet ovan visar att  eleverna generellt sett har både gott och begränsat engagemang och 
initiativtagande till läsning. Sammanfattningsvis visas att elever i årskurs 2 har större 
engagemang till läsning i jämförelse med elever i årskurs 8, vilket även åskådliggörs genom att 
årskurs 2 har en liknande andel svarande på mycket gott engagemang och initiativtagande till 
läsning som årskurs 8 har på mycket begränsat engagemang och initiativ till läsning. 
 

6.2 Inställning till utmaningar  
I figur 6.2 visas elevernas inställning till utmaningar i årskurs 2 respektive 8 utifrån indelningen 
mycket god, god, svag eller mycket svag. Exempel på sådana utmaningar kan vara svårare 
läsuppgifter eller texter med utmanande vokabulär. Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas 
utifrån antalet deltagande respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet respondenter 44 och i 
årskurs 8 är det 31. 
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Figur 6.2 Stapeldiagram över elevernas inställning till utmaningar utifrån antalet deltagande  
elever i årskurs 2 respektive 8.       

 

Figur 6.2 visar att 33 av de 44 eleverna i årskurs 2 har en mycket god eller god inställning till 
utmaningar. För årskurs 8 är antalet 14 av 31 inom samma område. Svag eller mycket svag 
inställning till utmaningar angavs som svarsalternativ av 11  av eleverna i årskurs 2 och av 17 
av eleverna i årskurs 8. Texter som utmanar eleven på en lämplig kognitiv nivå  är motiverande 
för eleven (Guthrie & Wigfield 2000). Exempel på sådana kan vara texter som har ett, för 
eleven, utmanande vokabulär och/eller komplexa handlingar. Följaktligen visar resultatet att 
fler elever tar sig an utmaningar i jämförelse med elever som undviker dem, samtidigt som 
elever i årskurs 2 har en större vilja att utmanas än vad elever i årskurs 8 har. 
 

6.3 Läsningens betydelsefullhet  
I figur 6.3 visas vad eleverna i årskurs 2 respektive 8 anser gällande läsningens betydelsefullhet, 
utifrån indelningen mycket betydelsefull, ganska betydelsefull, lite betydelsefull och inte 
betydelsefull. Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet deltagande respondenter. 
I årskurs 2 är det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 31. 
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Figur 6.3 Stapeldiagram över vad eleverna i årskurs 2 respektive 8 anser om läsningens        
betydelsefullhet. 

 

Figuren ovan visar att 35 av de 44 eleverna i årskurs 2 anser att läsning är mycket betydelsefullt 
eller ganska betydelsefullt. Bland eleverna från årskurs 8 blev andelen svarande 21 av 31 inom 
samma område. Således är det 9 av de yngsta eleverna respektive 10 av de äldsta eleverna som 
anser att läsning är lite, eller inte betydelsefull. Enligt The Reading Engagement Theory 
(Guthrie & Wigfield 2000) är tydliga lärandemål och förståelse för undervisningsprocessen 
viktiga faktorer för läsmotivation. Det betyder att eleven måste förstå betydelsen av att läsa och 
att vara en god läsare. Sammanfattningsvis visar  diagram 6.3 att eleverna anser att läsning är 
betydelsefullt. Det är en genomgående uppfattning i båda årskurserna. Dock uppfattar elever i 
årskurs 2 att läsning är viktigare än vad elever i årskurs 8 anser.  
 

6.4 Uppmuntran och uppmärksamhet 
I figur 6.4 visas vilken uppmuntran/uppmärksamhet som eleverna i årskurs 2 respektive 8 anser 
att de får utifrån uppdelningen mycket god, god, lite eller mycket lite. Resultatet från årskurs 2 
och 8 redovisas utifrån antalet deltagande respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet 
respondenter 44 och i årskurs 8 är det 31. 
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Figur 6.4 Stapeldiagram över hur mycket uppmuntran och uppmärksamhet  eleverna i årskurs 
 2 respektive 8 upplever att de får. 

 

Figur 6.4 visar att 35 av de 44 eleverna i årskurs 2 och 17 av de 31 eleverna i årskurs 8 får 
uppleva mycket god eller god uppmuntran/uppmärksamhet från sin omgivning. Följaktligen 
blir resultatet att 9 av eleverna i årskurs 2 upplever att de får lite, eller mycket lite 
uppmuntran/uppmärksamhet. Hos årskurs 8 blir andelen 14 inom samma område. Beröm och 
uppmuntran, engagemang från vuxna samt strategiska instruktioner är påvisade faktorer som 
påverkar elevers läsmotivation (Guthrie & Wigfield 2000). Exempel på det kan vara att eleven 
får höra att denne är en god läsare både hemma och i skolan. Det är också väsentligt att eleven 
upplever att andra vuxna visar engagemang för dennes skolutveckling samt förklarar hur eleven 
kan gå tillväga för att utvecklas. Figur 6.4 visar att eleverna i allmänhet upplever att de får 
mycket god eller god uppmuntran och uppmärksamhet från vuxna i omgivningen. Det är i 
högsta grad elever i årskurs 2 som upplever detta även om tendensen finns bland eleverna i 
årskurs 8.  
 

6.5 Upplevd självkänsla 
I figur 6.5 visas elevernas upplevda självkänsla i årskurs 2 respektive 8 utifrån indelningen 
mycket god, god, låg eller mycket låg. Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet 
deltagande respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 
31. 
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                          Figur 6.5 Stapeldiagram över elevernas upplevda självkänsla utifrån antalet deltagande  
                         elever  i årskurs 2 respektive 8. 

 

I figur 6.5 kan utläsas att 33 av 44 och 17 av 31 elever i årskurs 2 respektive årskurs 8 har en 
mycket god eller god självkänsla. Andelen elever som har en låg eller mycket låg självkänsla 
är 11 för årskurs 2, samt 14 för årskurs 8. Enligt Guthrie & Wigfield (2000) är vuxnas 
engagemang viktigt för att få eleverna att känna sig trygga och engagerade i sin läsning, vilket 
kan leda till god självkänsla hos eleverna. Det kan visa sig genom att eleven upplever sig vara 
en god läsare och har självförtroende att hjälpa andra i skolarbetet. Diagrammet ovan visar att 
de tillfrågade eleverna i stor utsträckning har en god upplevd självkänsla. I jämförelse mellan 
årskurs 2 och 8 tenderar dock självkänslan att minska med åren. I årskurs 8 är det ungefär hälften 
av eleverna som anser sig ha en god självkänsla i jämförelse med de som upplever att de har en 
låg självkänsla. 
 

6.6 Rutiner och läsvanor 
I figur 6.6 visas vad eleverna i årskurs 2 respektive 8 svarat gällande deras rutiner och läsvanor 
utifrån indelningen mycket goda, goda, bristande  eller mycket bristande. Resultatet kan utläsas 
för de båda årskurserna separat. Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet 
deltagande respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 
31. 
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                         Figur 6.6 Stapeldiagram över elevernas rutiner och läsvanor i årskurs 2 och 8. 

 

Figuren visar att 34 av de 44 eleverna i årskurs 2 har mycket goda eller goda rutiner och 
läsvanor, 10 påvisar bristande eller mycket bristande läsrutiner och läsvanor. Motsvarande 
resultat för årskurs 8 är att 15 av 31 elever har mycket goda eller goda rutiner och läsvanor 
medan 16 elever uppger sig ha bristande eller mycket bristande rutiner och läsvanor. 
Fungerande rutiner och läsvanor bygger på att eleven upplever tydliga lärande- och 
kunskapsmål, stöd till självständighet samt användbara instruktioner i lässtrategier (Guthrie & 
Wigfield 2000). Genom att ha en medvetenhet om dessa faktorer förstår eleven hur ofta och på 
vilket sätt denne ska läsa för att lära. I figur 6.6 visar resultatet att övervägande antal elever 
påvisar mycket goda och goda rutiner och läsvanor. Generellt sett är det fler elever i årskurs 2 
som anser sig ha gynnsamma rutiner och läsvanor i jämförelse med årskurs 8. Ungefär hälften 
av eleverna i årskurs 8 anger att de har goda rutiner och läsvanor och övriga påvisar brister på 
området. 
 

6.7 Intresse och nyfikenhet för läsning 
I figur 6.7 visas vad eleverna i årskurs 2 respektive 8 anser gällande deras intresse och 
nyfikenhet för läsning. Deras svar visas utifrån kategorierna mycket, något, lite, mycket lite 
intresse/nyfikenhet för läsning. Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet 
deltagande respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 
31. 
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                          Figur 6.7 Stapeldiagram över elevernas intresse och nyfikenhet för läsning utifrån antalet 
                         deltagande elever  i årskurs 2 och 8. 

 

Resultatet visar att 32 av de 44 eleverna i årskurs 2 har mycket eller något intresse och 
nyfikenhet för läsning, 12 elever har lite eller mycket lite intresse och nyfikenhet för läsning. 
För eleverna i årskurs 8 visar resultatet att 14 av 31 elever har mycket eller något intresse och 
nyfikenhet för läsning och 17 elever har lite eller mycket lite intresse för läsning. Enligt Guthrie 
& Wigfields (2000) teori för läsmotivation är intressanta texter och autencitet betydande 
faktorer för elevers motivation. Elever som får läsa om det som är intressant diskuterar gärna 
det med personer i omgivningen.  Diagrammet ovan visar att fler elever är nyfikna på läsning 
och att lära sig nya saker även om skillnaden inte är markant. Elever i årskurs 2 är generellt mer 
intresserade och nyfikna än elever i årskurs 8. I den senare årskursen är det fler elever som har 
svarat att de är lite eller mycket lite intresserade och nyfikna av läsning. 
 

6.8 Relation mellan läsfrekvens, upplevd läsprestation och motivation  
I figur 6.8 och 6.9 visas vad eleverna i årskurs 2 respektive 8 anser gällande upplevd 
läsfrekvens, läsprestation samt läsmotivation utifrån indelningen låg, måttlig och hög. 
Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet deltagande respondenter. I årskurs 2 är 
det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 31. 
 
 
 

 
 

19

13

6 6
7 7

10

7

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Mycket Något Lite Mycket lite

Intresse/nyfikenhet

åk 2 åk 8



  

 

19 

 

 
Figur 6.8 Stapeldiagram över relationen mellan elevernas läsfrekvens, upplevda läsprestation  och  motivation 
utifrån antalet deltagande elever i årskurs 2.      

Figur 6.8 visar att 10 av de 44 eleverna i årskurs 2 har låg läsfrekvens, 10 har måttlig 
läsfrekvens och 24 har hög läsfrekvens. Det visar dessutom att 4 av respondenterna anser sig 
själva ha låg läsprestation, 2 måttlig medan 38 anser sig har hög läsprestation. Vidare, visar 
resultatet att 4 av eleverna har låg motivation, 9 har måttlig och 31 har hög motivation för 
läsning.  

 

 

 

Figur 6.9 Stapeldiagam över relationen mellan elevernas läsfrekvens, upplevda läsprestation och                
motivation årskurs 8. 

 
Figur 6.9 visar att 21 av de 31 eleverna i årskurs 8 har låg läsfrekvens, 5 har måttlig läsfrekvens 
och 5 elever har hög läsfrekvens. 11 av eleverna upplever att de har låg läsprestation, 3 upplever 
att de har måttlig samt 17 anser sig ha hög läsprestation. 7 elever har låg motivation, 9 har 
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måttlig och 15 har hög motivation till läsning. Enligt Guthrie & Wigfield (2000) är motivation 
till läsning kopplat till läsfrekvens och läsprestation. Enligt forskarna borde alltså resultat visa 
att hög läsfrekvens och hög läsprestation även ger hög motivation. Genom att sammanställa hur 
eleverna har svarat på frågorna som rör hur, var och i vilken utsträckning de läser påvisar 
elevernas läsfrekvens och läsprestation. Elevernas motivation har mätts genom deras svar om 
beröm och belöning, huruvida de tar sig an utmaningar och i vilken utsträckning de läser om 
nya saker.  
 
I figur 6.8 och 6.9 visas att det är fler elever som anser att de har en hög läsprestation i 
förhållande till antal elever som anser att de har en hög läsfrekvens. Även om elevernas 
läsfrekvens är låg anser sig flertalet vara goda läsare och dessutom vara högst motiverade. 
Resultatet i undersökningen stämmer alltså inte helt överens med Guthrie & Wigfields (2000) 
forskning. Dock är det tydligt att elevernas uppfattning om sin läsprestation också speglar deras 
motivation till läsning, speciellt där läsprestationen är låg respektive hög. Ett intressant resultat 
är att trots att majoriteten av eleverna angett att de inte läser ofta korrelerar inte det med varken 
hur bra de anser sig läsa eller hur motiverade de är till läsning.   
 

6.9 Jämförelse upplevd läsprestation, tro, värderingar och inre motivation 
I figur 6.10 och 6.11 visas en jämförelse mellan eleverna i årskurs 2 och 8 gällande deras 
läsförmåga, tro, värderingar och inre motivation till läsning. Diagrammen visar huruvida 
eleverna har svag, måttlig eller god läsförmåga, tro och värderingar och inre motivation. 
Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet deltagande respondenter. I årskurs 2 är 
det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 31. 

 

                  

 

                    Figur 6.10 Stapeldiagram som jämför antalet deltagande elevers upplevda läsprestation, tro, 
                    värderingar och inre motivation i åk 2. 
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                     Figur 6.11 Stapeldiagram som jämför antalet deltagande elevers upplevda läsprestation, tro,  
                     värderingar och inre motivation i åk 8.    
        

Figur 6.10 visar att det är 3 av de 44 eleverna i årskurs 2 som anser sig själva ha svag 
läsprestation, 2 anser sig ha måttlig och 39 anser sig själva ha god läsprestation. Motsvarande 
siffror för årskurs 8 är att 11 av 31 anser sig ha svag läsprestation, 3  måttlig och 17 god 
läsprestation. Gällande elevers egen tro, personliga mål och värderingar på läsning är det 5 av 
eleverna i årskurs 2 som anser sig ha svag tro, 14 måttlig och 25 har god. För årskurs 8 är det 7 
som anser sig ha svag tro, personliga mål och värderingar, 6 måttlig och 18 ha god. Av de 
tillfrågade eleverna i årskurs 2 svarar 5 att de har svag inre motivation för läsning, 5 att de har 
måttlig och 34 att de har god. För årskurs 8 är det 13 som svarar att de har svag inre 
läsmotivation, 6 måttlig och 12 god inre motivation till läsning. Enligt Guthrie & Wigfields  
(2000) teori minskar elevernas läsförmåga, tro, värderingar och inre motivation ju äldre de blir. 
Elevernas läsförmåga, tro och värderingar handlar om elevernas syn på läsning och 
läsprestation. Deras inre motivation mäts i hur de har svarat på frågor om utmaningar, ny 
kunskap och läsning om intressen. Resultaten i Figur 6.10 och 6.11 stämmer överens med 
forskning (Guthrie & Wigfield  2000), även om majoriteten av eleverna i årskurs 8 också har 
angett att de har en god läsförmåga, tro, värderingar och inre motivation.  
 

6.10 Jämförelse mellan elevernas yttre motivation 
I figur 6.12 visas en jämförelse av de tillfrågade elevernas yttre motivation. Jämförelsen görs 
mellan eleverna i årskurs 2 och 8. Diagrammet visar huruvida eleverna har svag, måttlig eller 
god yttre läsmotivation. Resultatet från årskurs 2 och 8 redovisas utifrån antalet deltagande 
respondenter. I årskurs 2 är det totala antalet respondenter 44 och i årskurs 8 är det 31. 
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Figur 6.12 Stapeldiagram som visar en jämförelse mellan elevernas yttre motivation utifrån antalet detlagande 
elever i årskurs 2 respektive 8. 

Figur 6.12 visar att det är 4 av de 44 eleverna i årskurs 2 som påvisar svag yttre motivation i 
jämförelse med de 31 eleverna i årskurs 8 där 2 visar svag yttre motivation. 12 av de tillfrågade 
eleverna i årskurs 2 har måttlig yttre motivation medan samma nivå representeras av 11 av 
eleverna i årskurs 8. Av eleverna i årskurs 2 är det 28 som har god yttre motivation. 
Motsvarande andel av de tillfrågande eleverna i årskurs 8 är 18. Elevers yttre läsmotivation 
tenderar att öka med skolåldern (Guthrie & Wigfield  2000). Yttre motivation handlar om de 
beröm och belöningar eleverna mottar från andra. Figur 6.12 visar en relativ likvärdig bild av 
elevernas yttre motivation oavsett ålderstillhörighet. Eleverna i årskurs 2 anger att de mottar 
den högsta yttre motivationen, vilket inte stämmer överens med den forskning som Guthrie & 
Wigfield  (2000) utfört. 
 

7 Diskussion 
Följande avsnitt diskuterar resultatet utifrån den teoretiska bakgrunden, den använda teorin och 
syftet och frågeställningarna som studien grundas på. Syftet med studien är att undersöka i 
vilken utsträckning elever i årskurs 2 och 8 identifierar sig med följande läsmotiverande 
faktorer i relation till deras läsning i och utanför skolverksamheten;  
 

 engagemang och initiativtagande till läsning 
 inställning till utmaningar 
 läsningens betydelsefullhet 
 uppmuntran och uppmärksamhet 
 upplevd självkänsla 
 rutiner och läsvanor 
 intresse och nyfikenhet. 

  
Syftet är också att jämföra vilka faktorer äldre och yngre elever identifierar i sin upplevelse av 
läsning, samt att göra jämförelser mellan faktorerna.   
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Frågeställningar: 
 I vilken grad identifierar sig eleverna med ovanstående faktorer? 
 Vilken relation finns det mellan ovanstående faktorer i förhållande till läsmotivation? 
 Finns det likheter/skillnader mellan hur elever i årskurs 2 respektive årskurs 8 

identifierar och värderar dessa faktorer? 
 

Utifrån frågorna i enkäten har studiens syfte uppnåtts. Den första frågeställningen angående i 
vilken grad eleverna identifierar sig med de läsmotiverande faktorerna har besvarats, vilket 
tydligt kan utläsas i figurerna 6.1 - 6.7. Jämförelser har gjorts mellan elevernas upplevda 
läsprestation, läsfrekvens och motivation, samt deras upplevda läsprestation, tro, värderingar 
och inre motivation och slutligen deras yttre motivation. Genom dessa jämförelser har 
frågeställning nummer två som innefattar jämförelser mellan de läsmotiverande faktorerna 
besvarats. Likheter och skillnader utifrån de gällande faktorerna mellan eleverna i årskurs 2 
respektive 8 har identifierats, vilket besvarar den tredje frågeställningen. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet visar att flertalet elever har bristande engagemang för läsning. Det är ett problem 
eftersom det kan påverka deras läsutveckling och vidare studier (Giota 2002). Att många elever 
inte upplever läsning som nöje stämmer väl överens med Becker, McElvany & Kortenbrucks 
(2010) kommentarer utifrån en amerikansk studie elever i årskurs 4 där det visade sig att läsning 
inte var en prioriterad sysselsättning. Detta hör samman med Applegate och Applegates (2004) 
undersökning som visade att elever ofta hade en avog inställning till läsning, trots att de hade 
ett bra läsflyt. Guthrie & Wigfield (2000) menar att läsning för nöjes skull behöver komma av 
att läsaren känner ett engagemang och blir försjunken i innehållet. Utifrån detta finns det en 
risk att flertalet elever idag inte får tillgång till sådan litteratur som ger möjlighet till det. Guthrie 
och Wigfield (2000) skriver att läsningen blir intressant först då den har ett innehåll och 
svårighetsnivå som lämpar sig för läsaren. Utifrån det blir den specialpedagogiska insatsen 
värdefull genom att hitta litteratur som är anpassad efter elevens kognitiva nivå och läsförmåga. 
Annan skolpersonal såsom lärare och skolbibliotekarier kan även inspirera till läsning genom 
att visa litteratur som är intressant för eleverna. Vilket litterärt utbud som elever har tillgång till 
varierar säkert, men att böcker bör finnas lättåtkomligt visar Pachtman, Wilson och Karens 
(2006) studie där resultatet som framkom var att majoriteten av eleverna ansåg att böcker i 
klassrummet var det som starkast påverkade motivationen för läsning. Detta är även något som 
förespråkas  i The Reading Engagement Model (Guthrie & Wigfield 2000) där ett stort 
lärarengagemang, autentiska texter och möjliggörande av progression föreslås. Forskarna 
skriver även att läsningen blir intressant först då den har ett innehåll och svårighetsnivå som 
lämpar sig för läsaren. Sammanfattningsvis finns här ett område att utveckla.  
 

Vidare visar resultatet att årskurs 8 uppvisar en lägre tilltro jämfört med årskurs 2 till att ta sig 
an svåra uppgifter. Att inte vilja bemöta utmaningar kan innebära ett problem eftersom det 
påverkar motivationen vilket i sin tur kan leda till stagnerad utveckling (Guthrie & Wigfield 
2000). Guthrie och Wigfield (2000) lyfter betydelsen av att elever behöver känna en tro på sig 
själva som läsare och menar vidare att det är angeläget för att möjliggöra läsning av texter som 
utmanar. Enligt Guthrie och Wigfield (2000) är den inre motivationen av betydelse för att vilja 
ta sig an utmaningar. Forskarna menar att den möjliggör en målsättning för uppgiften men att 
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det också krävs att det tänkta målet upplevs möjligt att uppnå. Utifrån enkätsvaren är skolan 
bättre anpassad för att möta elevernas nivåer i årskurs 2 jämfört med årskurs 8 eftersom eleverna 
i årskurs 2 hellre tar sig an utmaningar. Således finns det ett behov av att bibehålla arbetet med 
att individanpassa även för de äldre eleverna. Utifrån enkätresultaten väcks även frågan hur väl 
skolan lyckas ge eleverna den stimulans som de behöver för att uppnå bästa möjliga progression 
genom grundskolan. En av lärarens svåraste uppgifter är att anpassa undervisningen så att den 
ligger på en för eleven lämplig kognitiv nivå (Skolverket 2018). Hattie (2012) refererar till 
Bransford, Brown och Cockings (2000) studie som poängterar vikten av att pedagoger känner 
till elevers kunskapsnivå för att möjliggöra en undervisning som utmanar i lämplig grad. Detta 
bör beaktas för att öka andelen elever som lämnar grundskolan med en skolframgång i bagaget. 
 
Fortsättningsvis anser majoriteten av eleverna i studien att läsning är betydelsefullt. Dock finns 
det ett antal elever som faktiskt tycker motsatsen i respektive årskurs. Det som är mest 
alarmerande är de tillfrågade eleverna i årskurs 8 som ser läsning som endast lite betydelsefullt 
eller inte betydelsefullt alls. Motivationen påverkas också av huruvida viktigt eleven anser att 
något är (Guthrie & Wigfield 2000). Det betyder att de elever som har svarat att de inte upplever 
läsning som betydelsefullt antagligen inte är motiverade för sådan aktivitet. Är det så att dessa 
elever har mindre lyckade läserfarenheter bakom sig? Enligt Becker, McElvany och 
Kortenbruck (2010) behöver inte ett misslyckande i skolan betyda att eleven i fråga inte är 
motiverad. Forskarna menar att elever som tappar lusten för skolan i själva verket inte fått 
uppleva en önskvärd kunskapsutveckling. Detta hör samman med The Reading Engagement 
Model (Guthrie & Wigfield 2000)  som förklarar att läsmotivation är kopplat till en individs 
personliga mål. Således är det betydelsefullt att stödja alla elevers utveckling med utgångspunkt 
i de möjligheter som individen i fråga har. I Lgr11 (Skolverket 2018) skrivs att språket har en 
nyckelroll i lärandet. Utifrån detta behöver skolan stimulera elever till att sätta upp rimliga mål 
och göra sitt yttersta för att hjälpa eleven på rätt spår så att denne får uppleva den betydelsefulla 
progressionen som stimulerar skolframgång. Även lärarens engagemang och förmåga att 
medvetandegöra eleverna om betydelsen av läsning spelar en avgörande roll. 
 

Utifrån enkätresultaten kan det även utläsas att majoriteten av eleverna anser att de får mycket 
god alternativt god uppmärksamhet från vuxna i omgivningen.  Bland elever i årskurs 2 är det 
dock en större andel som anser att de upplever uppmuntran och uppmärksamhet från vuxna i 
deras omgivning medan för eleverna i årskurs 8  är det endast hälften. Enligt Becker, McElvany 
& Kortenbruck (2010) stimuleras yngre elever lättare av bekräftelse från sin omgivning jämfört 
med äldre elever.Guthrie & Wigfield (2000) menar att lärarens komplimanger kan få elever att 
känna sig kompetenta i sitt skolarbete och bygger vidare på ämnet genom sin  Reading 
Engagement Model som förklarar att beröm är en av de faktorer som stimulerar till 
läsmotivation. Jenner (2004) beskriver vikten av att elever får erfara pedagoger som har en 
gynnsam syn på deras möjligheter till progression. Således har både eleverna i årskurs 2 och 8 
ett behov av att få sina framsteg synliggjorda, oavsett om de har utvecklat en god läsförmåga 
eller inte. Utifrån Jenner (2004) förstås även vikten av att skolan behöver lyckas med sitt 
uppdrag att uppmärksamma eleverna i sin utveckling under hela skolgången, men kanske 
framförallt under de senare åren i grundskolan. Elever som inte läser för nöjes skull blir 
beroende av att omgivningen uppmärksammar prestationen (Guthrie & Wigfield 2000). I 
skolan kan pedagoger därför bli otillräckliga om alltför stor del av eleverna behöver erkännande 
i all sin läsning för att vilja läsa vidare. Därför är det väsentligt att läraren inte bara fokuserar 
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på beröm utan även försöker utveckla elevernas inre drivkrafter för att dessa ska vilja utvecklas 
för sin egen skull.  
 
Elevernas behov av bekräftelse blir även synligt i en jämförelse mellan eleverna i de båda 
årskurserna som visar att den yttre motivationen är relativt likvärdig i de båda årskurserna. Det 
stämmer inte överens med Guthrie & Wigfields (2000) teori om läsmotivation, vilken menar 
att yttre motivation ökar ju äldre eleverna är. Även Becker, McElvany & Kortenbrucks (2011) 
förklarar att den yttre läsmotivationen är högre hos äldre elever. Yttre läsmotivation handlar om 
en vilja att bli klar med en uppgift, det vill säga uppnå ett resultat, vilket kan leda till ett 
beroende av att få sin läsning erkänd och berömd (Guthrie & Wigfield 2000). Det kan vara en 
förklaring till att även eleverna i årskurs 2 visar höga resultat på yttre motivation. 
 

Vidare visar enkätresultaten att årskurs 2 har en betydligt högre grad av självkänsla jämfört med 
elever från årskurs 8. Nästan hälften av den sistnämnda årskursen upplever en låg eller mycket 
låg självkänsla. Det är ett problem eftersom elever som hyser en stor rädsla för att misslyckas, 
tenderar att inte försöka alls, eftersom  i avsaknad av försök, går det heller inte att misslyckas 
(Hattie 2012). Giota (2002) varnar för att elever som under sin högstadietid inte prioriterar 
skolan även riskerar att inte vilja ta sig an universitetsstudier i framtiden. Här blir omgivningens 
stöd betydelsefullt för att elever ska finna en tilltro till sin förmåga och för att skapa de 
framtidsdrömmar som gör skolan värd att kämpa för. Jenner (2004) påtalar vikten av att 
pedagogen har positiva förväntningar för elevers utvecklingsmöjligheter, men menar samtidigt 
att det inte är en problemlösande faktor i sig utan behöver ses som en del i helheten av 
undervisningspraktiken. Som pedagog är det betydelsefullt att skapa ett klassrumsklimat där 
det är accepterat att blotta sina misstag (Hattie 2012). Det lyfter således återigen betydelsen av 
lärarens kompetens att skapa förtroendefulla relationer. Det är även väsentligt att elever får en 
möjlighet att lyckas genom att undervisningen ligger på en nivå som är anpassad för dem. Är 
det kanske Jenners (2004) synsätt på undervisningen som är lösningen på problemet? Han 
menar att pedagoger i sin undervisning behöver ha ett perspektivseende till eleverna. Med det 
menar forskaren att lärare behöver ha en äkta ambition att verkligen försöka uppfatta världen 
på det sätt som eleven gör. 
 

Gällande elevernas rutiner och läsvanor samt intresse och nyfikenhet visar resultaten för årskurs 
2  att majoriteten av eleverna har mycket goda rutiner och läsvanor samt är mycket intresserade 
och nyfikna. Det kan jämföras med att endast hälften av eleverna i årskurs 8 påvisar goda rutiner 
och läsvanor och mycket intresse och nyfikenhet för läsning. Forskning visar att elever sällan 
väljer att läsa för nöjes skull (Becker, McElvany & Kortenbruck 2010, Donhue, Daane & Yin, 
2005, Mullis Martin, Kennedy & Foy, 2007 & Applegate & Applegate, 2004). En anledning 
till resultatet kan vara att motiverande faktorer som familj, vänner, lärare, miljö, böcker och 
aktiviteter har större påverkan ju yngre eleverna är (Ülper 2011). När eleverna har nått 
högstadiet har de bildat en egen uppfattning om vad de motiveras av eller vad de behöver för 
att utvecklas och eftersom det då blir svårare för omgivningen att påverka dem, läser de mindre. 
Därför kan det krävas mer ansträngning  att motivera en elev till att läsa i årskurs 8 än en elev 
i årskurs 2. De äldre eleverna behöver därför utmanas på ett annat sätt för att motiveras till 
läsning (Guthrie & Wigfield 2000).  
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Resultatet visar också att eleverna i årskurs 2 som anser sig vara goda läsare är högst motiverade 
samt har en hög läsfrekvens. Det skiljer sig från eleverna i årskurs 8 som uppfattar en hög 
läsprestation och motivation trots att de inte läser speciellt ofta. Resultatet är intressant eftersom 
årskurs 8 trots låg läsfrekvens ändå anser sig vara relativt motiverade och goda läsare. Becker, 
McElvany och Kortenbruck (2010) hävdar att läsmängd har en stark koppling till inre 
motivation, vilket resultatet i den aktuella undersökningen motsäger sig. Guthrie & Wigfield 
(2000) hävdar dock att en hög läsfrekvens skapar goda läsare. I skolans värld blir då frågan hur 
eleverna ska motiveras till att läsa mer? Resultatet tyder på att fokus inte behöver vara att unga 
idag nödvändigtvis ska läsa mer för att bli goda läsare eller bli mer motiverade. Det är dock 
viktigt att betona att resultatet endast anger hur eleverna själva upplever sin egen läsprestation 
och motivation och inte hur det faktiskt ser ut i verkligheten. De didaktiska konsekvenser som 
går att utläsa av resultatet gällande de tillfrågade elevernas läsvanor och rutiner hör ihop med 
hur läsmängd och läsvanor är sammankopplat med inre motivation. Av resultatet kan det alltså 
utläsas att eleverna i årskurs 2 har större inre motivation till läsning än vad eleverna i årskurs 8 
har. En didaktisk konsekvens av ett sådant resultat är den utmaning lärare och föräldrar ställs 
inför för hur de ska motivera sina barn och elever till läsning. Ett problem som bör ses över är 
hur eleverna ska kunna motiveras till att läsa. Guthrie & Wigfield (2000) ger förslag på vad 
skolan kan göra för att motivera sina elever till läsning, exempelvis genom engagerade lärare, 
autentiska texter, utvärdering och stöd till självständighet.  
 

Elevernas svar visar att deras syn på sin egen läsförmåga, tro, värderingar och inre motivation 
minskar ju äldre eleverna blir. Det stämmer överens med Guthrie & Wigfields (2000) forskning 
om läsmotivation. Trots det visar denna studie att majoriteten av de äldre eleverna anser sig 
vara goda, motiverade läsare, tro på sig själva och värderar läsningens betydelse. Resultatet ger 
en bild av att omgivningen spelar stor roll för elevernas läsmotivation, speciellt ju äldre de blir. 
Som tidigare nämnt, är det en utmaning som både skola och hem ställs inför eftersom de äldre 
eleverna är mer självständiga och inte påverkas lika lätt av sin omgivning (Becker, McElvany 
& Kortenbruck 2010). The Reading Engagement Model beskriver att utöver intressanta, 
autentiska texter, engagerade lärare, lämpliga utmaningar och stöd till självständighet krävs det 
att eleverna är medvetna om sin lärandeprocess. De måste förstå vad de ska lära sig, att de ska 
utvecklas och på vilket sätt de ska nå sitt mål (Guthrie & Wigfield 2000). Det kräver med andra 
ord medvetna lärare som på ett tydligt sätt kan påvisa de mål och tillvägagångssätt eleverna 
behöver arbeta med för att komma vidare i sin läsning. Om eleverna känner att de når resultat 
blir de också mer motiverade (Jenner 2004). 
 

7.2 Metod-  och teorikritik 
Enkätstudien innehåller svar från 75 respondenter, varav 44 representerar årskurs 2 och 31 
årskurs 8. Utifrån det låga antalet blir det svårt att dra generella slutsatser vilket minskar 
studiens reliabilitet. Studien har inte tagit hänsyn till elevernas bakgrund och geografiskt sett 
kommer alla elever från samma område, vilket försvårar möjligheten att generalisera resultatet. 

Den stora ålderskillnaden mellan valda årskurser bidrar till att det är svårt att göra valida 
jämförelser. Detta blir särskilt påtagligt gällande elevernas svar kring yttre motivation där 
resultatet visar att de yngre eleverna har högre yttre motivation än de äldre. En orsak till det kan 
vara att frågorna som ställdes i enkäten inte berörde något om betyg. De frågorna valdes 
medvetet bort eftersom eleverna i årskurs 2 inte får betyg. Eftersom betyg är en motiverande 
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faktor av yttre karaktär är det väsentligt att vara medveten om det i den här undersökningen. 
Ytterligare orsaker till att en jämförelse mellan årskurs 2 och 8 är vansklig att utföra är att 
undervisningen i de båda årskurserna ser annorlunda ut. Som tidigare nämnt är avkodning något 
som prioriteras högre i årskurs 2 jämfört med årskurs 8, där informationshämtning ofta styr 
läsningen. Jämförelser kan därför ge snedfördelade svar. Ett exempel på det är faktorn läsvanor 
och rutiner där resultatet visar att elever i årskurs 2 har bättre läsvanor och läsrutiner än eleverna 
i årskurs 8. När det gäller frågan “Jag läser för någon vuxen” är det, av förklarliga skäl, fler 
elever i årskurs 2 som svarar “Mycket likt mig” än elever i årskurs 8. 

Då studien visade på en generellt låg läsfrekvens, trots hög läsprestation och motivation, hade 
det varit intressant att studera om denna påverkar deras skolframgång eller om de får tillräcklig 
kunskap genom andra medier. En komplettering med intervjuer hade gett en djupare kunskap 
om elevernas läsmotivation.  
 

Guthrie & Wigfields  (2000) teori om läsmotivation som används i studien är 18 år gammal och 
kan därför anses vara något förlegad eftersom det har skett en samhällsutveckling sedan dess. 
Teorin baseras också på amerikansk skolverksamhet, vilket kan skilja sig från den svenska 
skolan. Den fokuserar på hur undervisningsmetoder kan påverka elevers läsmotivation medan 
den här studien har en bredare frågeställning och belyser elevens tillvaro i både skola och hem. 
Teorin är i stor utsträckning användbar eftersom den är så bred. Trots att den har några år på 
nacken och samhällsutvecklingen har gått framåt sedan dess, ger begreppen som används i 
teorin utrymme för tolkning. Exempelvis, belyser inte teorin alternativa lärverktyg men det går 
att tolkas in i faktorn stöd till självständighet eller möjliggörande av framgång. Således, skulle 
teorin kunna utvecklas med underkategorier för att anpassas till dagens skola.  
 

Studiens frågor är baserade på en enkät som utformats för den amerikanska skolan och 
modifierades sedan för att passa för en studie i den svenska skolverksamheten. Översättningen 
kan därför påverka validiteten av enkäten. 
 

8 Fortsatt forskning och slutsats 
Förslag på fortsatt forskning kan vara att studera huruvida elevernas läsprestation stämmer 
överens med deras upplevda läsförmåga. För att få en djupare inblick skulle det även vara 
intressant att göra intervjer gällade elevernas upplevelser kring läsning. Ytterligare en intressant 
vinkel hade varit att följa upp elevernas utveckling genom en longitudinell studie. 
 
Slutligen är den viktigaste slutsatsen i studien att många elever svarar att de har ett bristande 
engagemang, intresse och nyfikenhet inför läsning. Den visar även att vissa elever inte tycker 
att läsning är betydelsefull samt att deras läsvanor är ogynnsamma. Således, kan det tolkas som 
att elevernas inre motivation inför läsning inte är särskilt stor. Det är också viktigt att 
uppmärksamma att många elever redan i årskurs 2 upplever ett bristande engagemang och 
initiativtagande till läsning. Det är därför betydelsefullt att lyfta hur undervisningen kring 
läsning ska utformas för att utveckla eleverna på bästa sätt. Att skolan på ett genomtänkt sätt 
arbetar för att stimulera elevernas intresse för läsning och strävar efter att den bibehålls genom 
hela skolgången är viktigt. Vad är läsning i dagens samhälle? Idag kanske flertalet elever väljer 
andra forum för sitt läsande än böcker och tidningar. Är det kanske olika  sociala medier som 
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får barn och ungdomars uppmärksamhet när det kommer till läsning? Utifrån detta kan det 
diskuteras om kraven på läsning i skolan bör förändras och om de är förenliga med verkligheten.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 
Hej vårdnadshavare, 

Läsning är en betydelsefull förmåga att behärska i livet. Forskningen har visat att vissa 
faktorer är betydelsefulla för elevernas motivation till läsning. Därför är det viktigt att se 
i vilken utsträckning era barn möter dessa faktorer. Detta är ämnet för vårt examensarbete 
vid Linnéuniversitetets speciallärarutbildning. I studien ingår en enkätundersökning som 
riktar sig till eleverna och som genomförs under skoltid. Enkäten som eleverna svarar på 
innehåller frågor om deras läsvanor, deras förhållningssätt till läsning och på vilket sätt 
skolan motiverar till läsning. Vår fråga till dig som vårdnadshavare är:  

 

Ger du din tillåtelse till att ditt barn deltar i vår enkätundersökning?  

 

Uppsatsen som enkäten är del av följer forskningsetiska regler. Det innebär att du som 
vårdnadshavare måste ge ditt samtycke för att ditt barn ska få delta i studien. Barnet 
bestämmer naturligtvis sedan själv om han eller hon vill medverka. Reglerna innebär även 
att arbetet med enkäten sker konfidentiellt, vilket betyder att varken skolans, klassens 
eller elevens namn kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen. Den insamlade 
informationen som enkäten ger kommer endast användas i forskningssyfte av oss och 
inga obehöriga kommer att ta del av den. Det färdiga examensarbetet kommer sedan att 
publiceras i databasen DIVA under höstterminen 2018. Om du är intresserad av att läsa 
mer om de forskningsetiska reglerna finns information på Vetenskapsrådets webbplats: 
www.vr.se.  

Vi hoppas att du som vårdnadshavare tycker att studien verkar intressant och att du låter 
ditt barn delta i enkätundersökningen. Om du har några frågor gällande enkäten eller 
examensarbetet, kontakta oss gärna. Våra kontaktuppgifter finner du i slutet av brevet.  

 

Svar lämnas till klassföreståndare senast måndag 4/6. Enkäten genomförs redan 28/5 
men endast de elever som lämnar in samtyckesblankett kommer att delta i studien. 

 

Tack för att du/ni tagit dig/er tid att läsa detta och tagit ställning till vår förfrågan.  

Vänliga hälsningar,  

Anna Hermansson  

0765 91 50 80 ahelr07@student.lnu.se 

Ellinor Thunström 

0708 94 62 11 ethhz08@student.lnu.se 



  

 

II 

Bilaga B Samtyckesblankett 
 

Samtycke och försäkran 
 

Jag/Vi samtycker härmed till vårt barns deltagande i en studie om elevers motivation till 
läsning som används till en examinationsuppgift vid Linnéuniversitetet av Anna 
Hermansson & Ellinor Thunström. 
 

Jag/Vi har blivit informerade om studien och haft möjligheten att ställa frågor och är 
medvetna om att jag/vi fortlöpande kan ställa frågor om studien. Jag/Vi är medvetna om 
att jag/vi när som helst kan avsluta påbörjad studie. 
 

Jag/Vi förstår att följande data samlas in och görs anonyma: 
1) Barnets födelseår och namn 
2) Barnets uppfattning kring motivation till läsning 
Jag/Vi tillåter att dessa data används i studiesyfte. Jag/Vi har blivit 
informerade om rätten att få reda på resultatet på studien. 
 

…………………………………………… 
Barnets namn 
 

…………………………… 
Ort och datum 
 

……………………………………………………………………………. 
Vårdnadshavares underskrift 
 

……………………………………………………………………………. 
Namnförtydligande 
 
 
Svar lämnas till klassföreståndare senast 4 juni 

 

 

 

 

 



  

 

III 

Bilaga C Enkät 
 

Motivation till läsning, enkät 
 

Årskurs: 
 

Vi är intresserade av din läsning. Meningarna i den här enkäten beskriver hur några 
elever känner för läsning. Läs varje mening och bestäm om det beskriver en person 
som är lik eller olik dig. Det finns inget rätt eller fel svar. Vi vill bara veta vad du tycker 
om läsning. Till många av påståendena ska du tänka det du läser i skolan.  
 

Här är två övningsexempel: 
 

Om påståendet är mycket olikt dig, ringa in siffran 1.  
Om påståendet är lite olikt dig, ringa in siffran 2. 
Om påståendet är lite likt dig, ringa in siffran 3. 
Om påståendet är mycket likt dig, ringa in siffran 4. 
 

 Mycket olikt mig Lite olikt mig Lite likt mig Mycket likt mig 

Jag gillar glass. 1  
2  

3  
4  

Jag gillar spenat. 1  
2  

3  
4  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



  

 

IV 

 
 
 
 

  Mycket 
olikt mig 

Lite 
olikt 
mig 

Lite likt 
mig 

Mycket likt 
mig 

  1  
2  

3  
4  

1. Jag går ofta till biblioteket på min 
fritid. 

1  
2  

3  
4  

2. Jag gillar svåra böcker. 1  
2  

3  
4  

3. Jag går ofta till skolbiblioteket. 1  
2  

3  
4  

4. Det finns böcker hemma hos mig. 1  
2  

3  
4  

5. Jag blir glad om jag får en bok i 
present. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  
2  

3  
4  

6. Jag undviker att läsa i skolan. 1  
2  

3  
4  



  

 

V 

7. Jag läser för att jag måste. 1  
2  

3  
4  

8. Jag gillar när frågorna i en bok får 
mig att tänka efter. 

1  
2  

3  
4  

9. Jag läser om mina intressen, och lär 
mig mer om dem. 

1  
2  

3  
4  

10. Jag är en god läsare. 1  
2  

3  
4  

11. Jag läser böcker i skolan. 1  
2  

3  
4  

12. Jag läser böcker hemma. 1  
2  

3  
4  

13. Jag gillar att läsa om nya saker. 1  
2  

3  
4  

14. Min lärare säger ofta att jag läser bra. 1  
2  

3  
4  

15. Ibland läser jag för någon vuxen 
hemma. 

1  
2  

3  
4  



  

 

VI 

16. Mina vänner och jag lånar ut böcker, 
tidningar eller texter till varandra. 

1  
2  

3  
4  

17. Jag gillar att läsa när orden är svåra. 1  
2  

3  
4  

18. Jag får bilder i mitt huvud när jag 
läser. 
 
 
 
 
 
 

1  
2  

3  
4  

 

  Mycket 
olikt mig 

Lite 
olikt 
mig 

Lite likt 
mig 

Mycket likt 
mig 
 

  1  
2  

3  
4  

19. Jag brukar lära mig svåra saker 
genom att läsa. 

1  
2  

3  
4  

20. Svåra berättelser är tråkiga att läsa. 1  
2  

3  
4  

21.  Jag känner att jag blir kompis med 
karaktärerna i böckerna. 

1  
2  

3  
4  

22. De vuxna hemma hos mig berättar 
ofta att jag är duktig på att läsa. 

1  
2  

3  
4  



  

 

VII 

23. Jag tycker det är viktigt att få läsa 
klart. 

1  
2  

3  
4  

24. Jag tycker att det är viktigt att läsa 
bra. 

1  
2  

3  
4  

25. Jag pratar med mina kompisar om 
vad jag läser. 

1  
2  

3  
4  

26. Jag gillar att hjälpa mina vänner med 
skolarbete. 

1  
2  

3  
4  

27. Jag läser för att klara uppgifterna 
skolan. 

1  
2  

3  
4  

28. De vuxna hemma frågar mig hur det 
går för mig i skolan. 

1  
2  

3  
4  

29. Jag gillar långa och knepiga 
berättelser. 

1  
2  

3  
4  

30. Jag gillar att berätta för min familj om 
vad jag läser. 

1  
2  

3  
4  

31. Om ämnet är intressant kan jag läsa 
svåra texter. 

1  
2  

3  
4  



  

 

VIII 

32. Jag gillar när det är många personer 
i en berättelse. 

1  
2  

3  
4  

33. Jag gillar frågor som testar mitt 
ordförråd. 

1  
2  

3  
4  

34. Jag tycker det är viktigt att läsa. 1  
2  

3  
4  

35. Vuxna berättar för mig hur jag bli 
bättre på att läsa. 

1  
2  

3  
4  

 

 


