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Abstract 

Many pupils struggle to read. Teachers must therefore know how to motivate these 

pupils. In this qualitative study the aim is to investigate what some teachers do to 

motivate pupils to read. Data were collected through interviews with four teachers from 

two schools. The teachers said that the choice of book was extremely important for 

making pupils interested in reading, and that reading aloud and cooperation with parents 

and libraries are of great importance. Through the interviews it emerged that there is an 

association between lack of interest in reading and difficulties in reading. 
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English title 

“Motivation is extremely important – you can make the pupils go a really long way” – 

A study of how some teachers motivate pupils to read.  
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1 Inledning 

Eleven har äntligen satt sig ner bredvid mig med boken i sin hand men tittar sig ivrigt 

omkring i klassrummet; vad finns på väggarna, är det några skolkamrater ute och leker 

och vilka är det som pratar i klassrummet intill? Eleven undrar om det inte är möjligt att 

hoppa över läsningen idag och bygga med lego istället. Efter en lång stund läser vi 

första meningen tillsammans, men kort därefter börjar eleven titta på bilderna och prata 

om dessa istället för att läsa nästa mening. Till slut läser eleven ett par meningar själv, 

med viss hjälp att uttala en del ljud. 

Det du just läste är en situation som kan uppstå i skolan när en elev ska träna sin 

läsning. Detta skapar nyfikenhet hos mig och ett intresse att kunna hjälpa elever som 

befinner sig i en situation som denna. Att elever behöver motivation för inlärning av nya 

saker är de flesta lärare överens om. Vissa elever har lätt för att lära sig medan andra har 

svårare. Att hitta motivationen till att vilja träna för att så småningom om skapa en 

djupare förståelse för något är inte alltid så lätt. När en elev inte vill lära sig läsa eller 

intalar sig själv att hon eller han inte kan, behöver eleven stöd och hjälp av läraren för 

att komma vidare. Enligt Skolverket (2011) ska varje elev efter årskurs tre kunna läsa 

enklare texter med flyt och visa på läsförståelse. Undervisningen ska göra eleven 

engagerad och vilja utveckla sina förmågor (2011). Hur gör då lärare för att motivera 

elever till läsning?  

Under mina VFU-perioder har jag upplevt flera elever som har svårt för just läsning och 

saknar engagemang inför denna uppgift. Mina erfarenheter är att de elever som upplever 

sig ha svårigheter att avkoda bokstäverna och bilda ord, anser att det är tråkigt att 

försöka lära sig läsa, samtidigt som de som tycker läsning är tråkigt, inte övar 

tillräckligt och därför inte utvecklar sin läsförmåga. Läskunnighet är en stor och viktig 

del under en elevs skolgång samt en förutsättning för att kunna fungera i samhället även 

i vuxen ålder. Att kunna skapa möjlighet för elever att tillägna sig denna kunskap är 

därför en självklarhet i en lärares yrke. I denna empiriska studie kommer jag därför 

undersöka hur lärare gör för att motivera elever till läsning. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur lärare gör för att motivera elever till läsning. 

Frågeställningar som har utarbetats för att kunna få svar på syftet är:  

 Vad har lärare för kunskaper om hur de ska motivera en elev till att vilja 

lära sig läsa? 

 Vilka orsaker menar lärarna, kan ligga bakom ointresse för läsning?  

 Hur anser lärarna att eleven kan hitta lusten att läsa? 

 

2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 

Här diskuteras tidigare forskning inom området för hur lärare gör för att motivera elever 

till läsning. Först tar jag upp vad tidigare forskning säger om motivation i skolan och 

därefter går jag in på vad forskningen beskriver som olika sätt att skapa motivation till 

just läsning. Kapitlet avslutas med vald teori för denna studie. 

2.1 Allmänt om vad forskning säger om olika sätt att motivera 

För att elever ska finna motivation är det av stor betydelse att såväl rektor, lärare och 

föräldrar har höga förväntningar på dem, menar Barbro Westlund (2009). Om elever 

känner detta kommer den inre motivationen att vilja lyckas. Det är väsentligt att känna 

sina elever och vilken kunskapsnivå de ligger på, för att på bästa sätt kunna hjälpa dem 

till utveckling. Även självuppfattning har med motivationen att göra. En elev behöver 

ha tydliga mål för vad som ska uppnås och dessa mål behöver ligga på rätt nivå för varje 

individ. Annars kan konsekvenserna bli att elever ger upp då han eller hon inte förstår 

och känner att målen är omöjliga att uppnå (2009).  

Peter Gärdenfors (2010) menar att elever engageras genom arbetsområden som utgår 

från deras intressen och att de själva får vara med och utforma undervisningen i den 

mån det är möjligt (2010). Detta är något som även Westlund (2009) anser är betydande 

för motivationen. Hon menar att en effektiv lärare engagerar sina elever genom att 

uppmärksamma vad de är intresserade av. Enligt Westlund är samarbete nyckeln till 

framgång och motivation, inte tävling (2009). Vidare menar Gärdenfors att elever 

behöver involveras i situationer där de känner att de har kontroll över sin inlärning. Det 

är av stor vikt att elever får arbeta såväl enskilt som i både mindre och större grupper. 
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Även att involvera lek, rörelser och flera sinnen ökar motivationen för att lära, samt att 

inspirera elever genom att samarbeta med dem när de behöver hitta motivation. Han 

hävdar också att elever bör göras medvetna om sitt eget lärande och öva upp sin 

metakognitiva förmåga, samtidigt som deras framgångar behöver visas upp för dem 

själva men även för andra i sin omgivning då deras självförtroende stärks (Gärdenfors, 

2010).   

2.2 Högläsning och bokval 

Pat Cunningham (2005) menar att det mest motivationshöjande för att få elever till att 

själva vilja läsa är genom lärarens högläsning i klassen. Genom Cunninghams 

undersökning menar många högskolestudenter att när de tänker tillbaka på sin skoltid 

var det just lärarens högläsning som fick dem till att själva vilja lära sig läsa. Men valet 

av litteratur är betydelsefullt hävdar Cunningham. Ett bra tips anser hon är att läsa en 

kort stund varje dag ur två olika sorters böcker; en faktabok och en skönlitterär bok. På 

så sätt får alla i klassen höra något de är intresserade av (2005). Karin Taube (2007) 

framhäver liksom Cunningham att elever tidigt måste få upp ögonen för varför det är 

bra att lära sig läsa, och lärarens högläsning är en bra ingång för att motivera elever till 

att vilja läsa själva. Läsningen kan sedan bearbetas genom till exempel drama eller att 

koppla in någon skrivuppgift till det nyss lästa (2007).   

Mariam Dreher (2003) menar att läslusten hos elever minskar ju äldre de blir. Redan i 

årskurs tre anger var femte elev att han eller hon aldrig läser hemma. Dreher hävdar att 

en förklaring till varför elever så sällan läser är att de som tycker läsning är tråkigt 

undviker det och får alldeles för lite träning. På så sätt hamnar de i en ond cirkel. En 

lösning på detta problem kan vara att elever får möjlighet att läsa faktaböcker istället för 

skönlitteratur, eller en blandning av dessa genrer. Vidare anser Dreher att det är mycket 

betydelsefullt för alla elever, och särskilt de som kämpar med läsning, att skapa tid för 

högläsning, då elever får chansen till att upptäcka nya böcker som de själva kan läsa 

sedan samt att deras hörförståelse tränas och stärks. Dessa högläsningsböcker kan 

mycket väl vara faktaböcker också, för att variera undervisningen. Han tar också upp 

motivationshöjande aktiviteter som att göra teater av texter och låta elever som har 

svårigheter i läsning använda sig av internet istället för vanliga böcker (2003). Att 

använda sig av tekniska hjälpmedel är även något som Marin Petkov och George 

Rogers (2011) anser kan vara något som gör elever mer motiverade till att läsa såväl 
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som att arbeta även med andra ämnen i skolan. Eftersom dagens elever är uppväxta med 

datorer och Ipads är detta en utveckling som skolan bör ta efter (2011). 

Andrew Pachman och Karen Wilson (2006) har undersökt vad det är elever anser som 

motiverande när det gäller läsning. I studien framkom att elever motiveras mest till 

läsning då de får läsa böcker de själva väljer och är intresserade av, samt att det av den 

anledningen bör finnas många böcker att välja på och ett bibliotek att tillgå. Studien 

visar även att det är viktigt för elever att ha ett mål att arbeta mot. Det kan vara en fördel 

att skapa ett projekt i klassen om hur många böcker man tillsammans lyckas läsa och 

sedan genom diskussioner dela med sig till varandra om de böcker som eleverna fann 

extra bra (2006). 

2.3 Att leka för att lära 

Jodi Peebles (2007) använder sig av en metod som går ut på att eleverna får röra sig 

samtidigt som de läser. Hon hävdar att många elever som kämpar med sin läsning 

tappar intresset för att försöka lära sig läsa. För att fånga elevers intresse för läsning har 

hon börjat med en metod där eleverna väljer ut en kort text som skrivs på större papper, 

klipps ut i olika meningar och placeras i rätt ordning på golvet. Eleverna får sedan gå på 

dessa remsor två och två och läsa upp vad det står. När alla läst några gånger var återgår 

de till originaltexten för läsning av den sammansatta texten. Peebles menar att genom 

att lägga till rörelser till läsningen ökar elevers motivation samtidigt som hjärnans 

kapacitet att ta in ny kunskap tilltar (2007).  

2.4 Klassrumsklimat och läsgrupper 

Bildande av läsgrupper där elever får dela med sig av de böcker de läst är enligt Heather 

Casey (2009) ett bra sätt för dem att få upp ögonen för olika slags litteratur och ett sätt 

att träna sig på presentation av något. Att läraren lyckas skapa ett bra klassrumsklimat 

där varje elev vågar läsa, göra fel och stå för sina åsikter utan att bli nedtryckt är en 

avgörande faktor för att elever ska kunna träna sin läsning (2009). Även Taube (2007) 

framhåller vikten av att ett gott klassrumsklimat är grunden för att elever ska få 

förutsättningar att lyckas tillägna sig nya kunskaper. Hon menar att självbilden blir 

negativ om eleven gång efter gång känner misslyckanden, och på så sätt förloras också 

lusten att lära. Läraren ska möta varje elev med respekt och visa eleven att han eller hon 

finns där just för eleven skull (2007).  
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En god relation till föräldrar är också betydelsefullt när en elev saknar motivation för 

något eller har det extra svårt. Om läraren förklarar för föräldrarna hur eleven känner 

kan de också hjälpa till att få eleven till att känna lust att lära (Taube, 2007). För att en 

lärare ibland ska orka med, och själv kunna utvecklas kan det vara bra att ta hjälp av 

andra lärare och dela med sig till varandra om olika arbetssätt och metoder, samt att 

bara vara ett stöd till varandra för att på bästa sätt kunna fortsätta arbeta för skapandet 

av ett gott klassrumsklimat (Hugo, 2011).  

Höga förväntningar från läraren är av stor vikt för att elever ska känna att de hittar 

motivation och vill lyckas. En lärare bör uppmuntra sina elever och alltid sätta högre 

krav på dem än vad de egentligen klarar av. Samtidigt får kraven inte vara för höga så 

att det är omöjligt att nå upp till dessa. Då kan misslyckanden bidra till att de inte vågar 

försöka mer och motivationen försvinner. När det gäller läsning för elever som har svårt 

för detta, behöver de få böcker som läraren vet att de kan klara av och dessa böcker bör 

inte handla om något som är helt främmande för dem (Taube, 2007).  

2.5 Meningsfullhet i läsningen 

För att hitta motivation till läsning behöver elever uppleva läsningen intressant, 

antingen för att de tycker om att fängslas av böcker eller för att de inser värdet av att bli 

en bra läsare och hur betydelsefullt det är senare i livet. (Malloy, Marinak, Gambrell & 

Mazzoni, 2013). Håkan Jenner (2004) menar att motivation handlar om bemötande. En 

lärare måste sätta sig in i elevens situation och skapa en förståelse för de tankar och 

rädslor som finns inför ämnet. Om läraren bara låtsas förstå eleven kan detta 

genomskådas av eleven. Det är alltså en fråga om viljan att förstå hur eleven känner 

inför något som är svårt och låta eleven ta tid på sig i sina försök att lyckas. Vidare 

hävdar Jenner att det är betydelsefullt att skapa en meningsfullhet för eleven, och få 

henne eller honom att inse värdet av att lära sig även det som känns svårt (2004).  

Cunningham (2005) påpekar vikten av att samtala med sina elever om deras bokval och 

läsning. Särskilt viktigt är det att uppmuntra elever som kämpar med sin läsning. 

Genom att be eleven berätta om sin bok och intressera sig för valet av bok får eleven 

känslan av att detta är viktigt och stimulerande. Såväl Cunningham (2005) som Taube 

(2007) anser att något som också kan vara motiverande för elever är att starta ett projekt 

där en klass får en yngre förskole-elev att läsa för en gång i veckan. De får då låna 

böcker som passar för de yngre eleverna och läsa för dem några minuter. Detta gynnar 
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både de äldre eleverna som läser och de yngre eleverna som lyssnar och på så sätt får en 

modell i läsning (2005, 2007).  

2.6 Teori 

I denna studie tas utgångspunkt i Vygotskijs teori och det sociokulturella perspektiv 

som Roger Säljö (2010) menar behandlar hur människor utvecklar färdigheter så som 

att läsa och skriva.  I detta perspektiv ses teori och praktik som beroende av varandra då 

båda alltid behövs när man utför en handling. Vygotskij sätter språket som det 

viktigaste redskapet för människan eftersom han hävdar att inlärning sker genom 

kommunikation med andra i sin omgivning. Vidare menar han att skolan och läraren är 

förutsättningar för förståelse för omvärlden och att barn behöver den vuxnes hjälp för 

att kunna utveckla sina kunskaper. Det sociokulturella perspektivet ser utveckling och 

lärande som något som pågår hela livet. Vygotskij har myntat begreppet den närmaste 

proximala utvecklingszonen som innebär att när någon bemästrar något så är det inte 

långt ifrån att förstå något nytt, med hjälp av en lärare, kamrat eller en annan vuxen. 

Scaffolding är ett centralt begrepp som betyder att läraren stöttar eleven lagom mycket 

så att han eller hon fortfarande utmanas och till slut kan detta stödet minskas, med 

förutsättning att pedagogen har god kännedom om sina elevers kunskaper för att på 

bästa sätt hjälpa till lagom mycket (2010).    

Denna teori väljer jag att se min studie genom då den handlar om hur lärare motiverar 

elever till läsning. Jag ser en koppling mellan det sociokulturella perspektivet och mitt 

syfte eftersom det till stor del handlar om kommunikation mellan människor för att 

kunna utvecklas.  

3 Metod 

I metodkapitlet presenteras valet av metod och datainsamlingsmetod som används i 

studien. Nedan redogörs det för urvalet och tillvägagångssättet samt etiska 

överväganden och tillförlitlighet. Avslutningsvis förhåller jag mig kritiskt till den valda 

metoden, och diskuterar dess för- och nackdelar. 

3.1 Metodval 

Metoden jag valde att använda mig av i denna studie är en kvalitativ metod med 

intervjuer som datainsamlingsmetod. Jag ansåg att en kvalitativ metod lämpar sig bättre 
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än en kvantitativ, eftersom jag har som syfte att undersöka lärares tankar om 

tillvägagångssätt för att motivera elever till läsning. Enligt Annika Lantz (2007) är en 

kvalitativ undersökning mer än bara en beskrivning av hur något är. Det är en fråga om 

tolkning av det som studerats och att skapa en förståelse utifrån resultatet (2007). Likaså 

menar Staffan Stukát (2011) att den kvalitativa metoden fokuserar mer på helheten och 

forskarens egna upplevelser satt i relation till hans eller hennes tolkningssätt. Stukát 

framhäver också att en kvalitativ undersökning ofta är mindre generaliserbar än en 

kvantitativ, och forskarens interpretation har stor betydelse för hur utfallet blir (2011).  

I min studie bedömde jag att en semistrukturerad intervjuform var den bästa och mest 

passande att tillgå. Detta grundade sig på att jag ville få ut så mycket som möjligt av 

respondenternas tankar och erfarenheter under intervjun, samtidigt som jag hade några 

huvudfrågor att förhålla mig till. Lantz (2007) menar att när det gäller en mindre 

strukturerad intervju krävs mer förberedelse av intervjuaren och en förmåga att kunna 

agera spontant i sina frågor, samtidigt som det är svårare att hålla sig till ämnet (2007). 

3.2 Urval och avgränsningar 

Jag begränsade antalet intervjuer till fyra då det kändes rimligt med tanke på 

tidsaspekten, och att det efter de intervjuerna var möjligt att nå mättnadskriteriet. Detta 

är enligt Bo Johansson och Per Olov Svedner (2010) det stadium där ytterligare 

intervjuer inte tillför mer till studien (2010). Dessa fyra intervjuer gjordes med lärare 

från två olika skolor. Jag gjorde ett bekvämlighetsurval då jag ansåg att tiden var knapp 

och jag redan hade respondenter som tackat ja till att ingå i undersökningen. Mitt mål 

var att intervjua lärare som jag visste har eller har haft elever som inte velat läsa, samt 

lärare med stor erfarenhet av yrket. Jan Trost (2010) anser att ett slumpmässigt urval i 

en kvalitativ studie aldrig kan gå att generalisera och att det inte är av något värde att 

föra statistik på hur många som svarade på ett visst sätt. Det handlar istället om att finna 

likheter och skillnader samt tolkning av respondenternas svar. Vidare menar Trost att en 

undersökning inte behöver innehålla så många respondenter då det är vanligt att det blir 

för tidskrävande att bearbeta och man lätt kan missa detaljer (2010).  

3.3 Genomförande 

Min studie började med att jag skickade missivbrev till fyra lärare på två skolor där jag 

tidigare haft VFU, trots att vissa av dem redan hade tackat ja till att vara med i 
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undersökningen. Alla fyra respondenterna ställde gärna upp på intervjuer och dessa 

genomfördes under tre dagar på respondenternas arbetsplatser då detta passade bäst för 

dem. Martyn Denscombe (2009) styrker det här då han menar att man bör ta kontakt 

med respondenten innan för att bestämma tid och plats för intervjun, samt att man som 

forskare bör ha tänkt över hur lång tid intervjun kommer ta (2009). Vid intervjuernas 

början gick jag igenom de forskningsetiska principerna och började därefter med de 

inledande frågorna jag utarbetat i min intervjuguide (se bilaga B) för att skapa en 

lättsam start på intervjun. Sedan startade jag inspelningen som gjordes på min 

mobiltelefon, och intervjun kunde ta sin början. Trost (2010) menar att alla inte 

accepterar att bli inspelade och då får man rätta sig efter det, men de flesta brukar 

glömma bort det när intervjun börjat och man fått till ett bra samtal (2010). Efter varje 

intervju lyssnade jag igenom mitt material och påbörjade transkriberingen.   

3.4 Databearbetning  

När jag utförde mina intervjuer använde jag mig av ljudupptagare för att kunna få med 

allt respondenten säger. Detta är något som jag redan i missivbrevet frågade om för att 

göra respondenten uppmärksam på mitt tillvägagångssätt. Att göra på detta sätt har 

enligt Trost (2010) både fördelar och nackdelar. En stor fördel anser han vara att 

intervjun går smidigt då man inte behöver koncentrera sig på att försöka hinna skriva 

ned det som sägs och efteråt kan det vara bra att lyssna på sina egna frågor och bedöma 

vad man gjort bra och dåligt. En nackdel är att tekniken kan krångla och då går man 

miste om innehållet i intervjun (2010).  

Efter intervjuerna började jag transkribera materialet. Jag skrev ned ordagrant vad 

respondenterna sagt i fyra dokument. Sedan utgick jag ifrån mina frågeställningar och 

markerade de fyra frågeställningarna med olika färger. Likadant gjorde jag med all data 

jag samlat in och på så sätt sorteras respondenternas svar under passande 

frågeställningar. Steinar Kvale och Svend Birkman (2009) kallar detta tillvägagångssätt 

för meningskodning då relevant text markeras för att kunna användas i resultatet (2009).  

3.5 Etiska överväganden 

Redan i missivbrevet (se bilaga A) skrev jag kort om de forskningsetiska principerna jag 

ska förhålla mig till i studien. Där skickade jag även med en länk till vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer så att de som ville kunde gå in och läsa mer om dessa. Jag 
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berättade om syftet till min undersökning både i missivbrevet och innan jag påbörjade 

mina intervjuer. Innan intervjufrågorna gick jag muntligt igenom de fyra huvudkraven i 

de forskningsetiska principerna så att mina respondenter fick reda på vad jag förhåller 

mig till.  

Vetenskapsrådet (2002) har sammanfattat de forskningsetiska principerna i fyra olika 

huvudkrav vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa innebär att man som forskare måste delge syftet med 

undersökningen och den data man samlar in bara ska användas just i den vetenskapliga 

forskningen och inte ska gå att få tag på för någon utomstående. De som deltar i studien 

har själva rätt att bestämma över sin medverkan och det är då tillåtet avbryta sin 

medverkan (2002).  

3.6 Tillförlitlighet  

Studien har hög reliabilitet eftersom jag efter de fyra intervjuerna fick många liknande 

svar från respondenterna. Validiteten är hög och intervju var den mest passande 

datainsamlingsmetoden för mitt syfte. Om jag till exempel hade skickat ut enkäter hade 

validiteten hade minskat eftersom jag av egen erfarenhet vet att många fyller i en enkät 

utan att lägga någon större vikt vid svaren. Generaliserbarheten är låg eftersom jag 

intervjuat ett fåtal lärare. 

Alan Bryman (2008) menar att tillförlitligheten delas upp i fyra kriterier som är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdigheten grundar sig på om respondentens svar och tankar stämmer med 

resultatet jag som forskare fått fram, detta brukar kallas respondentvalidering. 

Överförbarhet mäter om det skulle gå att göra om undersökningen och fortfarande få 

samma resultat i en annan miljö med andra respondenter. Pålitligheten är parallell med 

reliabilitet och avgör hur pass bra undersökningens tillvägagångssätt var för mätning av 

just det som ska mätas. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att jag är objektiv i 

min undersökning (2008). 

Studien har hög trovärdighet då jag framhåller respondenternas åsikter och erfarenheter 

genom citat. Överförbarheten är hög eftersom de respondenter jag intervjuar anger 

liknande svar och det är sannorlikt att andra respoendenter skulle göra det samma. 

Pålitligtheten är stor eftersom jag använder intervjuer som är den mest passande 
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datainsamlingsmetoden för denna kvalitativa undersökning. Jag är objektiv i min 

undersökning eftersom jag inte lägger in mina egna värderingar i det respondenterna 

uttrycker. 

3.7 Metod- och materialkritik 

En kvalitativ undersökning aldrig kan få så hög generaliserbarhet som en kvantitativ 

undersökning kan, då många fler respondenter ingår och utgör materialet samtidigt som 

en kvantitativ studie i detta fall inte hade bidragit till att gå in på djupet i lärares tankar 

och erfarenheter. Användning av intervjuer som datainsamlingsmetod hävdar jag är det 

mest passande för min frågeställning. Genom semistrukturerade intervjuer kan jag få ut 

mer uttömmande svar från mina respondenter än om jag skulle ha använt mig av 

strukturerad intervju eller till exempel enkäter. Mitt urval är ett bekvämlighetsurval och 

grundar sig i att jag ville ha respondenter med stor erfarenhet av läsinlärning och 

personer som jag visste arbetade hårt med motivation inför detta. Detta urval är enligt 

Lantz (2007) inte ett urval att rekommendera då det är svårt att göra en generalisering 

av svaren (2007). Men jag vill ändå påstå att jag genom detta urval får ut tankar och 

erfarenheter av stor relevans för studien.   

Som jag tidigare nämnde hade generaliserbarheten ökat vid fler antal intervjuer men jag 

känner att mitt syfte med denna undersökning är att skapa en förståelse för hur lärare 

gör för att motivera elever till läsning, och då är det mer intressant att gå på djupet och 

förstå deras tankar än att se hur många som gör på ett visst sätt. Det finns både fördelar 

och nackdelar med att känna de man intervjuar. Enligt Stukát (2011) kan man aldrig 

vara helt säker på att respondenterna säger sanningen vid en intervju, men chansen för 

sanningsenliga svar ökar om man skapat ett tryggt klimat under intervjun. Detta är 

lättare att göra då man känner respondenten (2011). Men en nackdel kan vara att 

respondenterna säger det de tror jag vill höra eftersom de känner mig och vill att jag ska 

få bra material till studien.  

Min intervjuguide fungerade i huvudsak bra och lärarna förstod mina frågor. 

Intervjufrågorna var upplagda i logisk ordning och behövde inte utvecklas för att 

respondenterna skulle kunna svara. Dock upptäckte jag vid intervjuerna att 

respondenterna ofta började prata om annat än just den nämnda frågan. Här ser jag det 

som att jag hade två val – antingen avbryta dem för att försöka hålla fast vid den 

aktuella frågan, eller låta dem prata och sedan i bearbetningen av mitt material sortera 
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svaret under rätt fråga. Jag valde det sistnämnda och fick på så sätt ut mest av 

intervjuerna.    

4 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet baserat på de tre frågeställningar uppsatsen grundar sig på. 

Sist i varje frågeställning analyseras resultatet och kopplas ihop med tidigare forskning 

inom området.  

4.1 Lärares kunskaper om hur de kan motivera en elev till att vilja läsa 

Lärare har olika erfarenheter av elever som är i behov av extra motivation och de 

diskuterar gärna med varandra för att få nya kunskaper i hur de kan motivera sina 

elever. Föräldrar och specialpedagog är mycket viktiga personer att tillgå. 

4.1.1 Lärares olika förutsättningar 

I studien framkommer det att motivation i allra högsta grad är betydelsefullt för elevers 

fortsatta utveckling. Det finns olika vägar att gå beroende på eleven men också lärarens 

situation och erfarenheter. En lärare menar att: 

Även om man vart lärare länge så gör man ju inte likadant, vissa saker har man ju 

med sig som man vet fungerar och man gör det återkommande men sen beror det 

mycket på elevgrupper, hur man jobbar. Det känner man av ganska fort vad som 

passar och inte passar när det gäller olika sätt att motivera (Lärare 4).  

Samma lärare hävdar också att man bör ha stor kunskap i läsinlärning när man går ut 

från lärarutbildningen. Vidare anser läraren att det gäller att blanda olika metoder 

beroende på vad man har för elever. Samtliga respondenter berättar att det finns kurser 

de kan anmäla sig till som rektorn ansöker om, samtidigt som 

kompetensutvecklingsdagar ibland behandlar hur de kan arbeta med just läsning. 

Flertalet lärare nämner att Läslyftet
1
 nu ska starta där de kommer diskutera läsinlärning 

och hur det sker. Alla respondenter menar att just möjligheten att samlas och diskutera 

                                                   

1
 Läslyftet är en fortbildning som riktar sig till lärare i alla ämnen, med syfte att öka 

elevers läsförståelse (Skolverket.se). 
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med pedagoger från andra skolor är väldigt bra för att få ökad kunskap om hur de själva 

kan gå tillväga med att motivera elever till läsning.  

4.1.2 Specialpedagogens roll 

I undersökningen uttrycker respondenterna att de har stor nytta av specialpedagoger när 

det handlar om att motivera elever till läsning. Enligt respondenterna i denna 

undersökning finns det två anledningar. En respondent menar:  

Det finns ju hjälp att tillgå. Man har ju kanske inte de kunskaperna själv så då får 

man gå till specialläraren eftersom de är experter och har material, hjälpmedel så 

att de kan lära sig läsa, till exempel datorer för att komma vidare (Lärare 2).  

 

Samtidigt som en annan respondent hävdar att: 
 

Framför allt hinner man ju inte ge tiden till den eleven, inte som den kan få hos en 

specialpedagog. Det spelar ju ingen roll vem det är, utan man kan ju inte ge den 

tiden åt eleven (Lärare 3).  

Alla respondenter anger att det finns ett team i kommunen med specialpedagoger att 

tillgå: ”Då går man dit och ber om hjälp så kommer de hit och stöttar upp, ifall det är 

svårigheter eller man inte vet vad man ska göra. […] Det är jättetryggt att man kan gå 

dit ner” (Lärare 1).   

4.1.3 Samarbete med föräldrar  

Enligt alla respondenter är kontakten med föräldrar viktig, särskilt när det handlar om 

att få eleven motiverad till något, i detta fall läsning. Lärarna hävdar att arbetet med att 

hitta motivationen till läsning måste ta sin början redan i hemmet innan eleven börjar 

skolan. En lärare uttalar sig angående föräldrakontakten på detta sätt:  

Men att man pratar med föräldrarna så att läsningen blir något positivt så att det 

inte blir tjafs och bråk och något man måste göra. Om man som förälder försöker få 

det till något positivt och kanske lägger sig i sängen och läser en saga med sitt 

barn, redan från början så blir det en mysig stund istället för något man måste göra. 

Att läsa lite var så att hela situationen blir något mysigt och positivt (Lärare 2). 

 

Respondenterna menar att om man har en bra kontakt med föräldrarna är det lättare att 

kunna ringa hem till dem och förklara att deras barn behöver lite extra hjälp med 
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läsningen och då kan man som lärare hjälpa dem genom att hitta passande böcker att 

läsa hemma. En lärare berättar om att läsprojekt där föräldrar är inblandade ofta är 

motivationshöjande för elever. Då är samarbete med biblioteket av stor vikt så att 

föräldrarna får låna första boken där med sina barn och bibliotekarien finns som en 

tillgång. När läsprojektet är över och klassen räknar ihop hur många böcker de läst 

tillsammans firas detta med en fest.  

Man måste få dem att inse hur viktig läsningen är för barnen och allt man gör i 

skolan. Det kan man ju ta på vartenda föräldramöte. Det kan ta emot och bli tjatigt 

men så viktigt det är att kunna! Vad man än ska göra så är läsningen 

grundläggande (Lärare 4).  

När en elev behöver motiveras och läraren inte riktigt vet hur han eller hon ska gå 

vidare, framgår det i undersökningen att de då tar hjälp av varandra för att hitta nya 

idéer och vägar att gå. De finner även specialpedagogen som en stor tillgång både 

tidsmässigt och kunskapsmässigt. Hugo (2011) anser att det är av stor vikt att ha 

arbetskamrater som man kan diskutera med och dela sina erfarenheter med, då kan 

undervisningen göras bättre och mer varierad (2011). Här syns en tydlig koppling till 

det sociokulturella perspektivet som enligt Säljö (2010) handlar om hur människor lär 

sig nya saker genom att kommunicera med varandra (2010).  

God kontakt med föräldrar är ett frekvent uppkommande svar från respondenterna när 

det gäller att motivera elever till läsning. Taube (2007) framhäver också hur viktig 

föräldrakontakten är och menar att de kan hjälpa till att försöka få eleverna motiverade 

till läsning (2007). Föräldrar kan enligt lärarna även bidra till att få eleverna att inse 

betydelsen av att kunna läsa. Malloy m.fl. (2013) hävdar liksom dessa lärare att barn 

behöver inse varför de tränar sig på läsning för att hitta motivation och kunna bli bra 

läsare (2013). I undersökningen menar en lärare att läsprojekt som involverar 

föräldrarna har visat sig vara framgångsrikt då de har ett mål de kan arbeta mot. 

Pachman och Wilson (2006) styrker detta och menar att ett läsprojekt skapar en 

meningsfullhet i läsningen hos elever när de kämpar mot ett mål och utifrån ett sådant 

projekt kan elever tipsa varandra om bra böcker att läsa (2006). Cunningham (2005) 

anser också att elever måste se en mening med att kunna läsa och detta kan ske genom 

ett projekt där äldre elever får läsa för förskolebarn (2005).  
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4.2 Orsaker som lärarna menar kan ligga bakom ointresse för läsning 

Det finns flera orsaker till att elever finner läsningen ointressant. Lärarna i denna studie 

har uppfattningen av att den största anledningen till ointresse är att elever finner 

läsningen svår och detta kan skapa en ond cirkel. Därför behöver eleverna motivation 

för att komma vidare. 

4.2.1 Svårigheter och lathet 

Flera lärare anger svårigheter i läsning som stor faktor till varför elever inte vill läsa. 

Två lärare beskriver vad de tror ligger bakom ointresse för läsning på liknande sätt: 

”Det kan ju vara dyslexi, de inte kan knäcka koden och då blir det ju jättetungt.” (Lärare 

2) och ”Avkodningen är svår […] i några fall kan det vara drag av läs och 

skrivsvårigheter, och då blir det ju tufft och inte så kul” (Lärare 3). En av 

respondenterna tillägger till svårigheterna att det också kan bero på hemförhållandet. 

Eleven kanske inte har en läsande kultur hemma och på så sätt varken vänjer sig vid 

läsning eller förstår hur betydelsefullt det är att lära sig läsa. Respondenterna uttrycker 

ändå att det oftast finns en vilja att kunna läsa men svårigheterna gör det problematiskt. 

En lärare uttrycker sig angående detta på följande sätt:  

Att lära sig läsa tror jag att de flesta vill. Att sitta där i årskurs tre och inte kunna 

läsa tror jag är väldigt få som vill vara med om. Jag tror att de vill kunna läsa, en 

skylt eller en överskrift eller något. Men sen kanske man upptäcker att man hade 

det lite tufft att sätta igång och att förstå det man läser, det gick kanske inte så lätt 

som man trodde att det skulle göra (Lärare 3).  

En av lärarna uppger att det många gånger kan bero på svårigheter men läraren i fråga 

har upplevt elever som kunnat läsa men av ren lathet inte velat läsa. Respondenten 

förklarar att: ”De orkar inte anstränga sig i varken svenskan eller matten, det är pest och 

pina. Eleven klarar läsförståelsen och allt, men är inne i en fas då ingenting är roligt, av 

lathet” (Lärare 3).  

4.2.2 Hur ointresse och svårigheter kan yttra sig hos elever 

Alla respondenter i undersökningen menar att elever som har svårt för läsning eller 

finner den ointressant, har ett undvikande beteende. Flertalet respondenter anger att 

dessa elever springer och byter böcker hela tiden för att tiden ska gå. En lärare beskriver 

att ointresse och svårigheter kan visa sig på detta sätt: ”Ja, man sitter och ritar eller 
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plockar med saker i pennskrinet eller man går på toaletten eller man låtsas att man sitter 

och läser. Låtsas som att man gör något fast man inte gör det. Ibland kan det vara för 

mäktigt för någon och då undviker de ju att göra det” (Lärare 1). 

4.2.3 Samband mellan ointresse för – och svårigheter i läsning?  

Respondenterna i undersökningen anser att det finns ett samband mellan ointresse för– 

och svårigheter i läsning. De menar att elever som inte vill läsa i stort sett finns i varje 

klass, men det kan vara av olika anledningar som de inte vill läsa. Oftast är orsaken att 

det är svårt och då blir det tråkigt att försöka läsa. En lärare beskriver sambandet:  

Det finns ju i de flesta klasser. Nog mest att det är svårt. För är det jobbigt och 

svårt så vill de inte läsa, det hänger ju ihop. Men när man väl kommit över den 

tröskeln och får flyt i läsningen så blir det roligare. Allt som är tungt blir ju tråkigt. 

Men man måste försöka inspirera dem till att kämpa på och inte tappa lusten 

(Lärare 2).  

En annan lärare hävdar att om man har svårigheter med läsning blir det inte roligt att 

träna på det. Läraren menar att det var lättare att få elever till att läsa förr då det inte 

fanns datorer och Ipads som lockar till spel. 

När det gäller orsaker som kan ligga bakom ointresse för läsning anser lärarna i 

undersökningen att det vanligaste är att det beror på att eleven i fråga finner läsningen 

svår. Samtidigt uppger de flesta lärarna att en vilja oftast finns men att de helst bara vill 

kunna det utan att traggla. Vidare upplever de att de kan se ett samband mellan 

svårigheter i läsning och ointresse för läsning. Detta styrks av Taube (2007) som hävdar 

att något som ligger för långt ifrån en elevs kunskapsnivå bidrar till att eleven känner 

misslyckanden och då slutar försöka lära sig (2007). Detta kan ta sig i uttryck genom att 

när en elev finner läsningen tråkig undviker han eller hon att läsa och får då ingen 

träning. Den onda cirkeln är ett faktum (Dreher, 2003). Lärarna menar att deras arbete 

med att försöka inspirera elever till läsning är mycket viktigt när eleverna finner 

läsningen svår. Läraren måste veta var eleven befinner sig kunskapsmässigt för att 

kunna hjälpa eleven utifrån Vygotskijs teori om den närmaste proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2010). 
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4.3 Hur lärarna anser att eleven kan hitta lusten att vilja läsa 

Respondenterna anger högläsning som det mest motivationshöjande när det gäller att få 

elever motiverade till läsning. De anser också att det är av största vikt att ha böcker runt 

omkring sig så att eleverna kan skapa en relation till böckerna samt att samarbeta och få 

eleverna till att känna att läsningen är viktig och meningsfull. 

4.3.1 Lära känna böckerna 

Respondenterna anger i intervjuerna att det är av stor vikt att få ett bra förhållande till 

böcker tidigt i sitt liv. Böckerna bör finnas runt om eleverna hela tiden så att de får 

bekanta sig med böckerna. En lärare formulerar sig på detta vis: 

Det ska finnas böcker i klassrummet, ett litet klassbibliotek. Man ska avsätta tid för 

att de ska få handskas med böckerna. Många kan ju inte läsa när de börjar skolan, 

men att de ändå får hämta en bok, hålla i en bok, bläddra i en bok och titta på 

bilderna. Fråga fröken vad det står så att man blir bekant med böcker (Lärare 4).  

Flertalet respondenter uppger att de har mycket bra kontakt med biblioteket och att just 

det är en viktig aspekt i att få elever motiverade till läsning. En lärare menar att 

bibliotekarien ofta kan vara en inspirationskälla för elever som behöver motivation till 

läsning. Hon ger förslag till dem om böcker som kan passa, och läser upp korta avsnitt 

för dem när de är på biblioteksbesök: ”Bibliotekarien berättar om vad de handlar om. 

Hade de bara sett boken kanske de hade valt bort den för att den ser tråkig ut, den är lite 

sliten eller en gammal utgåva” (Lärare 3).  

4.3.2 Att läsa lite var 

För att få elever mer motiverade till läsning så att de inte känner att det är för jobbigt 

anger respondenterna att de brukar försöka dela upp texten eleven ska läsa. Samtliga 

lärare menar att de ofta får jämka ihop med eleven i fråga. Vidare menar lärarna att det 

kan kännas övermäktigt att läsa allt helt själv, så då får man till exempel dela upp texten 

och läsa varsin mening. Men de hävdar också att man som lärare måste vara bestämd 

och inte låta eleven slippa läsa när det är tungt. Man måste göra sitt bästa och försöka. 

En lärare uttrycker sig om att det är viktigt att ha kunskap om elevens nivå så läsningen 

blir lagom svår:  
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Det är ju ett motiveringsarbete hela tiden, att träna med kortare texter så att det inte 

blir så mycket i början. Så att de ser att de kan lyckas. Man måste hela tiden 

anpassa så att det blir lagom mycket och lagom svårt, det får ju inte vara för svårt 

heller (Lärare 3). 

  

4.3.3 Varierat arbetssätt  

Lärarna i undersökningen menar att läsning inte bara behöver vara text i form av 

skönlitteratur. Det kan lika gärna vara såväl faktatexter som serietidningar. Vidare 

hävdar de att när det handlar om att hitta motivation till läsning är det viktigaste inte vad 

de läser utan att de läser. Respondenterna anser att alla inte behöver läsa samma böcker 

eller ens samma typ av böcker eftersom alla elever har olika förutsättningar. Det bästa 

är då att individualisera och hitta böcker som passar just en elev. Några lärare tar upp 

datorn och Ipaden som ett motivationshöjande objekt, då elever som har svårt för 

läsning eller helt saknar motivation ibland får läsa genom dessa digitala verktyg, och 

finner läsningen mer stimulerande:  

En del får läsa lite på datorn och det är inte orättvist att den får sitta mer där för då 

blir den mer motiverad. Det kan vara att det är jobbigt. Och det är lättare att läsa 

när man sitter vid datorn för att de inte märker att de läser där med. Man får hitta 

olika sätt för olika barn, det är inget de tycker det är konstigt. Det tror jag att man 

får lära dem från början, alla är olika (Lärare 1). 

Mindre läsgrupper är något som respondenterna uppger som betydelsefulla för att kunna 

hjälpa och uppmuntra elever. De kan då anpassa texten som ska läsas efter elevernas 

läsförmåga och variera typen av text. Lärarna menar att de som är tysta och 

ointresserade i helklass oftast kommer fram i mindre grupper. Vidare hävdar 

respondenterna att dessa tillfällen är mycket bra för att träna läsförståelsen och bearbeta 

texterna genom samtal, svåra ord och även rent skrivtekniskt.  

Samtliga respondenter påstår att högläsning är det allra viktigaste för att göra elever 

motiverade till läsning. En lärare förespråkar att börja läsa första boken i en serie så att 

eleverna själva kan läsa fortsättningen. Läraren framhåller också vikten av bokvalet så 

att så många som möjligt tycker om boken och att man själv måste tycka om den 

högläsningsbok man läser för att kunna engagera eleverna. De menar att det inte alltid 

behöver vara skönlitteratur, utan att det är bra att variera högläsningen med faktaböcker 

också. En lärares tankar angående högläsning: 
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Man ska läsa högt jättemycket. Varje dag ska man läsa högt för dem och samla 

dem runt sig vid läsningen, gärna bilderböcker i början och att man pratar om 

bilderna med dem. Sen kan man övergå till kapitelböcker där de själva får göra sina 

inre bilder. Men just att man läser jättemycket för dem (Lärare 4). 

 

4.3.4 Meningsfullhet 

Respondenterna uttrycker att elever behöver se en mening och ett mål med varför det är 

bra att kunna läsa. Lärarna behöver synliggöra för elever hela tiden vad det finns för 

mening med läsningen när de saknar motivation. En lärare upplever att en morot kan 

vara att eleverna ska hinna läsa texten på TV så att de kan se engelsktalande program, 

och även läsa skyltar och roliga saker på mjölkpaketen. En annan lärare menar att de 

behöver påminna eleverna om varför det är viktigt och då just utgå från elevens 

intressen. Till exempel att man måste kunna läsa instruktioner så att man kan använda 

vissa saker. En av respondenterna anser att elever ofta uppskattar att göra egna 

berättelser och sedan läsa upp dessa för klassen. De får då träna på både skrivning och 

läsning, och dessutom blir det ett meningsfullt avslut. Lärarna hävdar också att lärandet 

och utvecklingen måste göras synlig för eleverna. En lärare beskriver hur elever själva 

kan vara med och se progressionen:  

Man kan ha små test, till exempel H4 test att läsa ord. Så får eleven se 

utvecklingen, att första gången klarade han eller hon tio, sen tolv och nu femton 

ord. Där kan man se att ’jag har blivit snabbare’ så att det blir synligt för dem också 

(Lärare 3). 

En annan lärare beskriver på ett annat sätt hur deras utveckling kan bli synlig för dem: 

 
Det är viktigt att de själva ser att det går framåt med dem. Vi har ju en minnesbok 

inne hos oss som de fick första dagen i skolan. Nu skriver vi i den med jämna 

mellanrum så det blir ju ett minne och samtidigt tittar de nu och ser sin egen 

utveckling. ’Titta vad fult jag skrev där mot nu, och nu kan jag läsa allt själv’ 

(Lärare 1).   

 

Dessa båda sätt visar på att elever får uppleva sin egen progression genom att jämföra 

tidigare handlingar med hur de läser och skriver nu. 

Lärarna i undersökningen upplever att för att skapa en god relation till böcker måste de 

finnas runt omkring eleverna redan i tidig ålder. Kontakten med biblioteket ses också 
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som motiverande då bibliotekarien kan ge förslag på intressanta böcker. Pachman och 

Wilson (2006) anser att det bör finnas ett bibliotek att tillgå så att elever får välja de 

böcker som intresserar dem (2006). Cunningham (2005) menar också att lärarna måste 

intressera sig för sina elever och hjälpa dem hitta böcker som passar (2005). Att stötta 

eleven och dela upp texter så att de läser lite själva och läraren läser lite, är ett vanligt 

förekommande tillvägagångssätt bland respondenterna. Enligt Gärdenfors (2010) bör en 

skicklig lärare inspirera elever genom att samarbeta med dem, och ha kännedom om 

deras befintliga kunskapsnivå så att de på bästa sätt kan hjälpa eleven att utvecklas 

(2010). Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor utvecklar förmågor 

så som att läsa och tar upp vikten av att för att bemästra något krävs både teori och 

praktik och elever behöver på så sätt kunna sätta ihop bokstäverna och orden för att till 

slut kunna lära sig läsa. Genom scaffolding får eleven hjälp av läraren och efter hand 

kan denna hjälp minskas (Säljö, 2010).  

I studien framkommer det att bokvalet är av allra största vikt för en elev som är 

omotiverad att läsa. Respondenterna menar att svårighetsnivån måste vara rätt och att 

det måste handla om något som är av intresse för eleven. Detta är något som Taube 

(2007) menar är viktigt för motivationen. Hon menar att boken måste innehålla saker 

som är känt för eleven (2007). Även Westlund (2009) påvisar att läraren måste känna 

sina elever, ha höga förväntningar på dem och veta vilken kunskapsnivå de är på (2009). 

Detta hävdar också Gärdenfors (2010). Lärarna anser att läsningen kan stärkas genom 

att arbeta multimodalt och använda flera sinnen. Peebles (2007) styrker denna tanke då 

hon uppfattar leken som motivationshöjande och att blanda in flera sinnen i läsningen 

ökar förståelsen (2007). Både respondenterna och Dreher (2003) menar att elever bör 

läsa olika typer av genrer och texter. Lärarna menar att det viktigaste inte är vad de läser 

utan att de läser, och att läsningen mycket väl kan göras på en dator eller en Ipad. 

Petkov och Rogers (2011) styrker lärarnas tankar angående de digitala verktygen och 

anser att det är viktigt att hänga med i den tekniska utvecklingen (2011). 

Mindre läsgrupper är något som respondenterna känner är givande i arbetet med att 

motivera elever till läsning. Det ges då tillfälle för diskussioner och en fördel är att 

grupperna kan nivåanpassas och texterna går att välja tillsammans. Casey (2009) anser 

att läsgrupper är bra för elever och att de där kan få presentera texter för varandra 

(2009).  Alla respondenter anger just högläsning som det viktigaste för att elever ska bli 

motiverade till att själva vilja läsa. Såväl Cunningham som Taube styrker denna teori 



 

20 

 

genom att skriva att när högskolestudenter tänker tillbaka på sin läsning är det just det 

som fick de motiverade. De menar att valet av bok är oerhört viktigt och att det är bra 

att blanda olika genrer (Cunningham, 2005 & Taube, 2007). Dreher (2003) hävdar att 

det är högst betydelsefullt för elever att man skapar tid för högläsning då eleverna får 

chansen att upptäcka nya böcker. Han anser, liksom respondenterna, att valet av bok är 

viktigt samt att olika genrer bör varieras (2003).  

Lärarna menar att de behöver påminna elever om varför de behöver lära sig läsa, så att 

eleverna ser en mening med läsningen. Elever behöver också se deras egen utveckling 

för att få motivation till att vilja fortsätta utvecklas. Gärdenfors (2010) styrker detta 

påstående. Taube (2007) lyfter liksom respondenterna fram att nivån måste vara rätt så 

att eleven kan känna att han eller hon gör framsteg i sin läsning och att det inte bara 

stöter på motgångar hela tiden (2007). Lärarna anser att arbetet med läsning bör göras 

både i helklass, smågrupper och individuellt för att skapa motivation hos eleverna, 

något som Gärdenfors (2010) också tar upp som en förutsättning för just motivationen. 

Jag ser en viss diskrepans i svaren mellan lärarna på de olika skolorna angående vad de 

lägger vikten vid när det gäller olika sätt att motivera elever till läsning. 

5 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet utifrån respondenternas svar. Avslutningsvis resonerar jag 

om fortsatt forskning.  

5.1 Lärares kunskaper om hur de ska motivera en elev till att vilja läsa 

Respondenterna menar att till sin hjälp med att motivera elever har de specialpedagoger 

då möjligheten inte finns att lägga ner så mycket extra tid på någon enstaka elev, 

samtidigt som specialpedagoger ofta har mer kunskap om hur de kan gå till väga för att 

åstadkomma utveckling hos eleven. Även andra lärare kan vara till hjälp när man 

arbetar med att finna olika sätt att motivera elever till läsning. Jag hävdar att det då är 

viktigt med ett bra klimat på skolan där lärare känner sig trygga med att söka hjälp hos 

varandra. Hugo (2011) menar att lärare som trivs på skolan och kan ta hjälp av andra 

kollegor skapar ett gott klimat där elever kan utvecklas. Det kan alltså vara en fråga om 

både bristande kunskap hos lärarna och tidsbrist som gör att specialpedagogers 

kunskaper och hjälp behövs i arbetet med att motivera elever till läsning. Jag vill här 

lyfta aspekten att det på alla skolor ser olika ut; skillnader i storlek mellan skolor och 
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deras ekonomiska förutsättningar kan bidra till att alla inte har lika många 

specialpedagoger att tillgå. Om det är en fråga om tidsbrist men inte bristande kunskap 

hos lärare och fritidspedagoger kan en lösning vara att ha en extra resurs i klassen. 

Ibland kan det vara en fördel för eleven att inte alltid exkluderas ut ur klassrummet utan 

lyfta in resursen istället. 

Många respondenter nämner vikten av bra kontakt med föräldrar och det är något som 

också jag upplevt som betydelsefullt, både när det gäller motivation till läsning och allt 

annat som rör deras barn i skolan. Med en god föräldrakontakt kan mycket underlättas 

när man ska förmedla hur deras barn utvecklas i skolan. Såväl Taube (2007) som 

Westlund (2009) hävdar att en god kontakt med föräldrar främjar elevers utveckling i 

skolan. Men man måste ha i åtanke att elever kommer från olika hemförhållanden där 

intresset från föräldrar gentemot sina barns progression i skolan kan variera.  

5.2 Orsaker som lärarna menar kan ligga bakom ointresse för läsning 

Mitt syfte i den här studien var att ta reda på hur lärare gör för att motivera elever till 

läsning. Detta grundar sig i att jag finner frågan viktig då den är en central del i alla 

lärares uppdrag, och jag tidigare upplevt att elever saknar intresse till läsning i skolan. 

Respondenterna har alla mött dessa elever som inte känner sig motiverade till läsning, 

och menar att avsaknad av att vilja läsa hänger ihop med svårigheter i läsning i de flesta 

fall. Dreher (2003) ser också ett samband mellan svårigheter i läsning och ointresse för 

läsning och menar att det kan uppstå en ond cirkel när eleven finner läsning ointressant 

och då undviker att träna på läsningen (2003). En annan orsak som nämns i intervjuerna 

är att en del elever inte är vana vid böcker hemma och då inte fått uppfattningen av att 

läsningen är speciellt viktig. Alla lärare i studien upplever att elever vill kunna läsa men 

att de inte kan acceptera att vägen dit innehåller mycket arbete. Vissa respondenter 

nämner lathet som en anledning till att elever inte vill läsa. Här gäller det för lärarna att 

hitta vägar för att eleven ska inse att läsningen är viktig.  

5.3 Hur eleven kan hitta lusten att vilja läsa 

Respondenterna har uppfattningen om att teknikens utveckling är en bidragande orsak 

till att elever inte läser lika mycket i böcker nu som förr. Nu finns datorer och Ipads med 

spel som lockar mer än att sätta sig i soffan med en bok. Med detta i tankarna anger 

respondenterna läsning via datorn eller Ipaden som ett alternativ till böckerna, då de 



 

22 

 

hävdar att det viktigaste ändå är att de tränar på att läsa, inte genom vad. Jag vill då lyfta 

detta som en positiv aspekt, att vi genom den tekniska utvecklingen nu kan erbjuda 

läsning genom digitala verktyg – något som inte var möjligt för några decennier sedan. 

Detta anser jag positivt just för att det genom denna studie har visat sig att elever ofta 

blir mer motiverade till att läsa då de får använda sig av en dator eller Ipad. Petkov & 

Rogers (2011) menar att skolorna bör följa med i den tekniska utvecklingen (2011). 

Men sedan är det ju en fråga om tillgång till datorer i skolorna även i dagens samhälle. 

Här har skolor olika förutsättningar och alla har inte ekonomi till datorer i varje 

klassrum, samtidigt som vissa skolor har en Ipad till varje elev.  

Bibliotekarien uppkommer i intervjuerna som en viktig person i arbetet med att 

motivera elever till läsning. Som alla respondenter hävdar är det avgörande för 

motivationen att hitta en bra bok som är intressant för eleven och med lagom 

svårighetsnivå. Biblioteksbesök är ofta en positiv händelse för de flesta elever i skolan 

eftersom detta ger dem egen kontroll och valmöjligheter, samtidigt som det är ett 

avbrott från den traditionella undervisningen som hålls i klassrummet. Detta kan 

naturligtvis ha att göra med om elever vill läsa böcker eller inte men min uppfattning 

och erfarenhet är att även elever som inte vill läsa finner en stund i biblioteket 

stimulerande. Men i ett vidare perspektiv har inte alla skolor denna möjlighet. Vissa 

skolor besöker biblioteket var fjärde till var femte vecka medan andra spenderar 40 

minuter i veckan på biblioteket. En önskan hade naturligtvis varit att elever får tillfälle 

att besöka biblioteket ofta, eftersom detta har visat sig vara en motivationshöjande 

faktor för de elever som inte har motivationen att läsa. Anledningen till denna skillnad 

kan vara bibliotekets läge. Om biblioteket ligger i anslutning till skolan blir det mer 

tillgängligt för klasserna. Pachman & Wilson (2006) hävdar att elever bör ha tillgång till 

ett bibliotek med ett rikt urval böcker för att lättare hitta motivation till läsning (2006).  

Glädjen med att läsa en bok grundar sig på att man måste tycka om boken i fråga. Detta 

gäller även högläsning som lärarna menar är en väsentlig faktor för elevers inställning 

till läsning. Metoden lärarna använder sig av då lärare och elev läser lite var, kan vara 

av stor nytta i förändringsarbetet med attityden till läsning, eftersom lärarna 

avdramatiserar läsningen och gör så att eleverna inte ser den som en övermäktig uppgift.  

Taube (2007) menar att elever måste känna att uppgifter är lagom svåra så att de inte 

upplever kontinuerliga misslyckanden (2007).  
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Jag kan i resultatet se en viss differens i svaren mellan de olika skolorna. Kan det vara 

så att olika skolor prioriterar på olika sätt på grund av tradition och gammal vana? Jag 

tror att mycket i en skolas sätt att arbeta ”sitter i väggarna”. Avgörande faktorer för 

detta kan vara storlek, sammanhållning, ledning och inte minst lärarna och deras olika 

attityder, erfarenheter och utbildning.  

När jag började studien sökte jag svaret på hur lärare kan motivera elever till läsning när 

motivationen saknas. Genom intervjuerna har jag fått ett resultat där lärarna lyft fram att 

det gäller att pröva sig fram med varje elev och se hur han eller hon på bästa sätt kan 

motiveras. Men genom ett varierat arbetssätt med fokus på att bokvalet är viktigt samt 

god kontakt med föräldrar, bibliotek och övriga kolleger kan fler elever finna lusten att 

läsa. Det gäller att samarbeta med dem och få dem att förstå hur viktigt läsningen är för 

deras fortsatta liv. Alla elever har olika förutsättningar och en lärares uppdrag är att få 

alla elever att utvecklas och nå målen (Skolverket, 2011). 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra studien mer omfattande och försöka urskilja mer- och 

mindre vanliga tillvägagångssätt för att motivera elever till läsning. Det skulle även vara 

spännande att undersöka om det finns några skillnader när det gäller genus, ifall pojkar 

och flickor motiveras på olika sätt. När det gäller motivation så skulle studien mycket 

väl kunna göras i andra ämnen och undersöka hur lärare motiverar elever som till 

exempel inte vill vara med på idrotten. 

 



  

 

24 
 

Referenser 

Litteratur  

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber AB: Stockholm.  

Casey, Heather K. (2009). Engaging the Disengaged: Using Learning Clubs to Motivate 

Struggling Adolescent Readers and Writers. Journal of Adolescent & Adult Literacy. 

Vol. 52 Issue 4. 284-294. 

Cunningham, Pat (2005). Struggling Readers: "If They Don't Read Much, How They 

Ever Gonna Get Good?" The Reading Teacher. Vol 29. No. 1. 88-90.  

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken. Studentlitteratur: Lund. 

Dreher, Mariam Jean (2003). Motivating Struggling Readers by Tapping the Potential 

of Information Books. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning 

Difficulties. V 19. No. 1.  25-38. 

Gärdenfors, Peter (2010). Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor. Natur & 

kultur: Stockholm. 

Hugo, Martin (2011). Från motstånd till framgång– att motivera när ingen motivation 

finns. Liber AB: Stockholm.  

Jenner, Håkan (2004). Motivation och motivationsarbete i skola och behandling. Liber: 

Stockholm. 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Kunskapsföretaget AB: Uppsala. 

Kvale, Steinar & Brinkman, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Lantz, Annika (2007). Intervjumetodik. Studentlitteratur: Lund.  

Malloy, Jacquelynn A., Marinak, Barbara A., Gambrell, Linda B., Mazzoni, Susan A. 

(2013). Assessing Motivation to Read. The Reading teacher. Vol 67. n4. 273-282. 

Pachman, Andrew B., Wilson, Karen A. (2006). What do the kids think? The Reading 

Teacher. Vol. 59. Issue 7. 680-684. 

Peebles, Jodi L. (2007). Incorporating movement with fluency instruction: A motivation 

for struggling readers. The Reading Teacher. Vol. 60. Issue 6. 578-581.  

Petkov, Marin, Rogers, George E. (2011). Using Gaming to Motivate Today's 

Technology-Dependent Students. Journal of sTEm Teacher Education. v48. n1. 7-

12.  

Skolverket (2011). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11. Fritzes: Stockholm. 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 

Studentlitteratur AB: Lund. 

Säljö, Roger (2014). ”Den lärande människan” i Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & 

Liberg, Caroline (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare] . 3., 

[rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur 

Taube, Karin (2007). Läsinlärning och självförtroende. Norstedts akademiska förlag: 

Stockholm. 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Studentlitteratur AB: Lund. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet: Stockholm. 

Westlund, Barbro (2009). Att undervisa i läsförståelse– Lässtrategier och studieteknik. 

Natur & kultur: Stockholm. 



 

25 

 

Elektronisk källa 

Skolverket.se (150529) http://www.skolverket.se/kompetens-och-

fortbildning/larare/laslyftet  

http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet


  

 

  I 
 

Bilaga A Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Ida Dahlin och går sista terminen på lärarutbildningen i Kalmar. Nu ska jag 

skriva mitt sista självständiga arbete där jag har valt att göra en undersökning med 

syftet: ”hur gör lärare för att motivera elever till läsning”. Undersökningens 

datainsamlingsmetod är intervju, och nu undrar jag om jag skulle få intervjua dig 

angående detta ämne? Intervjun kommer att spelas in och jag kommer att förhålla mig 

till vetenskapsrådets etiska principer som bland annat innebär att du förblir anonym, får 

reda på syftet till undersökningen och får avbryta din medverkan när du vill. Principerna 

går att läsa mer om här: https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/   

Jag förstår att det kommer tätt inpå nu efter lovet, men det skulle vara till mycket stor 

hjälp om du kunde tänka dig att ställa upp på en intervju. Den kommer att ta cirka 20 

minuter och du får säga en tid och plats som passar dig någon av dagarna i veckan, 

onsdag 15/4 till fredag 17/4. Om du har möjlighet att ställa upp på en intervju får du 

gärna kontakta mig så snart som möjligt med förslag på tid. Jag kommer försöka pyssla 

ihop intervjuerna på bästa möjliga sätt så att det ska passa dig.  

Hoppas vi ses! Med vänliga hälsningar Ida Dahlin– id222ag@student.lnu.se  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
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Bilaga B Intervjuguide 

Allmänt 

Jag kommer att spela in intervjun och sedan förstöra ljudfilen när den är transkriberad. 

Är detta okej?  

Syftet med min undersökning är att få ökad förståelse för hur lärare gör för att motivera 

elever som inte vill lära sig läsa, eller har svårt för att lära sig läsa.  

Jag kommer att förhålla mig till de forskningsetiska principerna, vilka är….  

Inledning 

Hur länge har du arbetat som lärare och vilken utbildning har du?  

Vad håller ni på med i svenskan nu? Hur upplevs det av eleverna? 

Huvudfrågor 

Vad anser du om motivation i allmänhet? Behöver alla elever motivation i allt? 

När en elev inte vill lära sig läsa, hur går du till väga då?  

Använder du dig av olika sorts motivation om en elev inte kan, eller inte vill? 

Hur ofta möter du elever som inte vill lära sig läsa? 

Vad tror du kan vara anledningen till varför eleven inte vill lära sig läsa? 

Om en elev saknar intresse för att läsa och ni inte kommer någonstans, vad gör du då? 

(Specialpedagog att tillgå?) 

Hur märker du att en elev saknar intresse för att vilja lära sig läsa? 

Vad är det som brukar vara svårt i läsningen? 

Har du fått några verktyg för hur du ska möta dessa svårigheter? (Utbildning, kurser, val 

av lämpliga metoder?)  

 



 

III 

 

Avslutning 

Det var alla frågor jag hade, är det något du vill tillägga angående detta? 

Tack för att du tog dig tid till en intervju. Om du vill får du ta del av undersökningen 

när uppsatsen är färdig och godkänd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


