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Sammanfattning 
Att kunna läsa är en förmåga som vi människor har användning för i hela vårt liv. Vi utvecklar 

exempelvis ordförrådet och läsförståelsen genom att läsa. Läsning är även en basfärdighet som 

har en grundläggande betydelse för hur en elev kommer att lyckas i de olika skolämnena. Trots 

att läsning är viktigt går det inte att undgå att vissa elever känner sig omotiverade inför att läsa. 

En del av dessa elever tycker helt enkelt inte att det är roligt, andra kan tycka att det är svårt. 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare gör för att motivera sina elever till läsning 

av skönlitteratur. Skönlitteratur har valts för att det kan vara lättare att väcka ett första intresse 

för läsning med denna typ av böcker. I denna studie analyseras resultatet med hjälp av den 

teoretiska ramen ”Self-determination theory”. Teorin syftar till vad det är som gör att en 

människa känner inre respektive yttre motivation för saker som ska utföras. 

 
Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare uttrycker att de gör för att motivera sina elever 

till skönlitterär läsning. 

 
Metod 
För att på bästa sätt ta reda på lärarnas tankar kring studiens syfte har kvalitativ metod i form 

av intervjuer använts. Semistrukturerade intervjufrågor har använts där frågorna har behandlat 

området till studien. Frågorna har varit öppna, det vill säga att det inte har funnits ett fast 

svarsalternativ, samt möjlighet till att ställa följdfrågor.  

 
Resultat av studien 
Resultatet av studien visar en rad olika faktorer och arbetssätt lärarna använder sig av för att 

motivera sina elever till att läsa skönlitteratur. Valfrihet, elevsamtal, ljudböcker och ta hjälp av 

en bibliotekarie är alla exempel på faktorer som lärare använder sig av som skapar inre 

motivation för läsning hos eleverna. I resultatet kunde även arbetssätt och faktorer som kan 

skapa yttre motivation urskiljas. Exempel på detta är att använda sig utav mål och kunskapskrav 

för att motivera eleverna till läsning samt kombinera läsning med andra skolämnen. 
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INLEDNING 
Att kunna läsa är en förmåga som vi människor har användning för i hela våra liv. Vi läser 

dagligen i exempelvis tidningar, på skyltar, digitala meddelanden och böcker. När vi människor 

läser ökar vårt ordförråd och vi får en större förståelse för hur olika texter är uppbyggda. Vi 

utvecklar även vår läsförståelse genom att läsa mycket. Fredriksson och Taube (2012, ss. 8-9) 

redogör för att läsning är en basfärdighet som har en grundläggande betydelse för hur en elev 

kommer att lyckas i de olika skolämnena. I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshem 2011 (Lgr11 2016, s. 9) beskrivs det att språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära förknippat med varandra. Skolans uppdrag är bland annat att ge eleverna många 

möjligheter till att få läsa, skriva och samtala. Detta så att varje elev kan utvecklas i sin förmåga 

att kommunicera och därmed skapa tilltro till sin egna språkliga förmåga. 

 

Trots att läsning är viktigt går det inte att undgå att vissa elever känner sig omotiverade inför 

att läsa. En del av dessa elever tycker helt enkelt inte att det är roligt. Det centrala innehållet i 

de olika skolämnenas kursplaner är uppbyggt på ett sätt som gör att lärarna får förutsättningar 

till att skapa egna tillägg. Därför är det inte beskrivet hur lärarna ska väcka elevernas intresse 

för läsning (Lgr11 2016, s. 4). På grund av att det inte står utskrivet i Lgr11 hur lärare ska arbeta 

för att motivera sina elever till skönlitterär läsning, väcktes idén till denna studie. Jag ville 

undersöka hur lärare gör för att motivera sina elever till att läsa böcker.  

 

I syftesdelen i kursplanen för ämnet svenska i årskurs 4-6, redogörs det för att lärarna ska väcka 

elevernas intresse för läsning (Lgr11 2016, s. 247). För att göra eleverna intresserade av läsning 

kan lärare använda sig av skönlitterära böcker. Enligt Bortnem (2008, s. 39) är det lättare att 

göra elever intresserade av en skönlitterär bok än till exempel faktatexter, detta för att elever 

njuter mer av historien. Stensson (2006, s. 8) påpekar att vid läsning av skönlitteratur får 

människan leva sig in i olika föreställningsvärldar och förstå världen på olika sätt. I en 

skönlitterär bok kan läsaren sätta sig in i människors upplevelser och på så sätt utveckla sin 

empatiska förmåga samt sin syn på andra och sig själv. Utifrån denna forskning har en 

avgränsning till skönlitteratur valts. Detta eftersom det kan vara lättare att få eleverna mer 

engagerade och intresserade av att läsa en skönlitterär bok. Detta på grund av att eleverna kan 

njuta mer av historian som finns i skönlitterära böcker, än exempelvis en faktatext. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare uttrycker att de arbetar för att motivera sina elever 

till skönlitterär läsning.  
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BAKGRUND 
Under rubriken ”bakgrund” kommer det beskrivs vad begreppet läsning innebär. Det kommer 

även redogöras för vad motivation är för någonting samt motivationsteorin self-determination 

theory. Därefter kommer en beskrivning om varför det är viktigt att läsa. Olika faktorer som 

kan skapa motivation till läsning kommer presenteras, samt olika arbetssätt som kan motivera 

till skönlitterär läsning. 

 

Begreppet läsning 

Läsningen kan delas in i två huvudmoment, avkodning och förståelse. Avkodning innebär 

igenkänning av skrivna bokstäver på ett korrekt och flytande sätt. När avkodning sker rör sig 

människan från de nedskrivna bokstäverna som bildar ett meddelande, till att identifiera ordet. 

När man har avkodat ett ord vet man alltså hur det uttalas, vad ordet betyder och dess 

grammatiska kännetecken. Ju bättre avkodning en person har desto lättare blir det att känna 

igen ord utan ansträngning. Avkodningen blir då automatiserad. Automatiserad avkodning kan 

även innebära att fokuset ligger på själva innehållet, istället för att fokusera på att urskilja orden 

(Elbro 2004, s. 48). Om inte en fungerande avkodning finns kan heller inte läsning ske. 

Bokstäverna blir då något oidentifierat, vilket är problemet för dyslektiker (Elbro 2004, ss. 27-

28; Nationalencyklopedin 2017a).  

 

Det andra huvudmomentet som läsning kan delas in i är förståelse. Det som menas med 

förståelse är resultatet från hur man tolkar något som man har läst (Nationalencyklopedin 

2017a). Förståelse handlar inte bara om läsning utan det kan också vara att ha en förståelse när 

man lyssnar på ett språkligt meddelande. Förståelse leder exempelvis till att få kännedom om 

meningarnas uppbyggnad, underförstådda betydelser eller vetskap om genrer. Om förståelsen 

inte fungerar blir texten som avkodas obegriplig. Det blir nästan som att läsa något på ett 

främmande språk (Elbro 2004, ss. 27; Nationalencyklopedin 2017a).  

 

Att förstå det man läser är beroende av ens avkodningsförmåga (García & Cain s. 74). Finns en 

god läsfärdighet behärskas både avkodning och förståelse. Duktiga avkodare har lättare för att 

läsa orden i en text och då förstå meningen av texten (Schwanenflugel, Hamilton, Kuhn, 

Wisenbaker, & Stahl 2004, s. 119). Elbro (2004, s. 27) belyser en definition på detta som 

beskrivs på följande sätt: Läsning = Avkodning x Språkförståelse. Elbro (2004, s. 27) menar att 

om någon av dessa två komponenter saknas finns ingen läsfärdighet. 

 

Vikten av att läsa 

De flesta personer lär sig att läsa under sina första skolår. Därefter finns användning för läsning 

under hela livet, då läsning sker i princip dagligen i vardagslivet. Vi läser i böcker, tidningar, 

skyltar, digitala meddelanden och mycket mer. Vi läser på våra arbeten och på fritiden 

(Fredriksson & Taube 2012, ss. 15-16). Fredriksson och Taube (2012, ss. 8-9) menar att läsning 

är en basfärdighet. Det är en färdighet som har en grundläggande betydelse för hur en elev 

kommer att lyckas i andra ämnen. När en elev har lärt sig att läsa kommer eleven ha nytta av 

sin läsförmåga hela livet. Eleven kommer använda den till att samla in ny kunskap och 

information. En persons läsförmåga kan ha betydelse för en persons arbetsliv och engagemang 

i samhället. Siah och Kwok (2010, s. 168) redogör för att en av de viktigaste delarna i en 

kvalificerad undervisning är läsfärdighet. Barn som har svårigheter med läsning kan komma att 

få problem under sin fortsatta skolgång, men riskerar också att utveckla dåligt självförtroende 

och dålig motivation för att lära sig.  
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Verhoeven, Van Leeuwe och Vermeer (2011, ss. 10-11) belyser att ordavkodning är en central 

del i ett barns utveckling av läsning och ordförråd. Det som är grundläggande för att utveckla 

sitt ordförråd och sin läsförståelse är en automatiserad ordavkodning samt läsflyt. Finns en hög 

avkodningsförmåga kan det hjälpa till att förstå meningen av annars okända ord när en text 

läses. Att ha ett brett ordförråd är viktigt för ens läsförståelse. Barn som har ett fattigt ordförråd 

kan få svårt att förstå och minnas texten. Detta kan då hindra dem från att lära sig nya ord. 

Verhoeven, Van Leeuwe och Vermeer (2011, ss. 10-11) menar att det finns bevis på att duktiga 

avkodare läser mer än de som är otillräckliga läsare. En hög avkodningsförmåga visar sig 

engagera till flera aktiviteter inom läsning. 

 

Motivation 

Begreppet motivation är svårdefinierat. Detta kan förstås genom att forskare beskriver 

begreppet på olika sätt. Det latinska ordet för motivation är movere och betyder ”att röra” (Jang, 

Conradi, McKenna & Jones 2015, s. 240) Motivation kan då betyda att man blir rörd till att 

utföra något (Ryan & Deci 2000a, s. 54). Malloy, Marinak, Gambrell och Mazzoni (2013, s. 

273) beskriver motivation som en vilja till att utföra en aktivitet och fortsätta utföra den, även 

när det blir svårt. Urdan och Schoenfelder (2006, s. 332) menar att motivation influerar en 

människas val inom till exempel hur de väljer att investera sin tid, hur mycket de engagerar sig 

i en uppgift och hur de känner inför en uppgift.  

 

Nationalencyklopedins (2017b) definition av begreppet är varför vi handlar och utför vissa 

saker före andra, alltså vad det är som ger energi åt ens handlande. Ryan och Deci (2000a, s. 

54) förtydligar detta med att en person som inte har någon inspiration till att utföra något är 

omotiverad, medan en person som känner sig energisk inför något blir motiverad. En människa 

kan även ha olika slags motivation. Det kan variera i hur mycket motivation man har men också 

i vilken typ av motivation man har. Vilken typ av motivation en människa har beror på vilken 

attityd människan har till något eller vilka mål en person har för att utföra något (Ryan & Deci 

2000a, s. 54).  

 

Self-determination theory 

Self-determination theory, SDT, på svenska kallad för självbestämmandeteorin är en 

motivationsteori utvecklad av Richard M. Ryan och Edward L. Deci. Hädanefter i texten 

kommer denna teori benämnas som SDT. SDT har ett fokus på de sociala situationerna som 

främjar och förebygger processen av människans motivation. I denna teori har det undersökts 

vilka faktorer det är som förbättrar och försvagar inre motivation hos människan. Teorin har 

även undersökt hur människan tar in sociala värderingar och yttre händelser och hur människan 

omvandlar dessa till personliga värderingar och egen motivation. SDT menar att det finns tre 

grundläggande behov för människans sociala utveckling och personliga välbefinnande. 

Behoven är: autonomi, kompetens och samhörighet (Ryan & Deci 2000b, ss. 68-69). Inom SDT 

presenteras även tre olika former av motivation, dessa är inre motivation, yttre motivation och 

ingen motivation (Ryan & Deci 2000b, s. 72). Behoven och de olika formerna av motivation 

kommer beskrivas utförligare i nedanstående text. 

 

Inre motivation 

”Inre motivation” betyder att man utför något för sitt egna syfte och för att man tycker det är 

intressant och ger en njutning. Motivationen kommer inifrån (Ryan & Deci 2000a, s. 56; 
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Wigfield, Guthrie, Tonks & Perencevich 2004, s. 301). Ryan och Deci (2000a, s. 55) menar att 

inre motivation är en viktig företeelse för lärare. Den inre motivationen kan framkallas men 

också försvagas av till exempel lärare eller föräldrar. De människor som har en inre motivation 

för att läsa läser för att personen är nyfiken och för att personen vill utmanas. Finns inre 

motivation för något kan det skapa ett stort engagemang för aktiviteten. Elever som har en inre 

motivation för läsning läser med större sannolikhet både i och utanför skolan (Wigfield et al. 

2004, s. 301). Ryan och Deci (2000b, ss. 68-69) har kommit fram till att det finns tre 

grundläggande behov för att utveckla inre motivation. Behoven är autonomi, kompetens och 

samhörighet.  

 

Autonomi är väsentligt för att skapa inre motivation. Inom SDT innebär autonomi att få känna 

sig självständig i sitt egna liv och vara samstämmig med sig själv (Deci & Ryan 2000, s. 231) 

Människan har ett behov av att känna sig självständig (Deci & Ryan 2000, s. 234). Möjligheter 

till självständighet och egna val ökar den inre motivationen eftersom människan då får en större 

känsla av autonomi (Ryan & Deci 2000b, s. 70). Yttre belöningar och hot, menar Deci och Ryan 

(2000, s. 234), minskar autonomin och leder till mindre inre motivation och mindre kreativitet. 

Lärare som uppmuntrar elevers självständighet gör så att eleverna utvecklar en större inre 

motivation, nyfikenhet och vilja till att bli utmanad. Om en lärare kontrollerar sina elever kan 

det däremot leda till att eleverna lär sig mindre effektivt och inte tar så många egna initiativ 

(Ryan & Deci 2000b, s. 71). 

 

När människan får positiv återkoppling på sina prestationer eller på en aktivitet som hen utför, 

ökar den inre motivationen för att utföra aktiviteten, eftersom det leder till en tillfredställelse 

av kompetensbehovet. Negativ återkoppling på en människas prestationer kan däremot 

förebygga kompetensbehovet och minska den inre motivationen (Deci & Ryan 2000, ss. 234-

235; Ryan & Deci 2000b, s. 70). Deci och Ryan (2000, s. 235) menar att det optimala för att 

utveckla inre motivation är under de omständigheter där både autonomi och kompetens blir 

tillfredsställt. Kompetens behövs för att känna all slags motivation, men det är autonomin som 

skapar inre motivation. Autonomi och kompetens har visats sig vara det som starkast utvecklar 

inre motivation. (Ryan & Deci 2000b, s. 71) Det finns dock en tredje faktor som också spelar 

roll för att utveckla inre motivation. Denna är känslan av samhörighet (Ryan & Deci 2000b, s. 

71). Deci och Ryan (2000, s. 235) beskriver ett exempel där det har visat sig att barn som arbetar 

med en intressant aktivitet tillsammans med en vuxen men som inte får någon uppmärksamhet 

av den vuxna, utvecklar en låg nivå av inre motivation. Deci och Ryan (2000, s. 235) påpekar 

att inre motivation utvecklas sannolikt om människan känner en trygg samhörighet, till exempel 

elever som upplevde sin lärare som omtänksam visade på en större inre motivation. Dock anser 

Deci och Ryan (2000, s. 235) att människor ofta utför uppgifter som kommer från den inre 

motivationen även fast människan är ensam och inte upplever stöd från andra människor. Därför 

är denna faktor inte lika starkt förknippat med inre motivation som autonomi och kompetens 

är. Men det har visat sig att ha en trygg bas av relationer är ett stöd för att utveckla inre 

motivation (Ryan & Deci 2000b, s. 71). 

 

Yttre motivation 

Det finns en slags motivation som innebär att en människa gör något för att det leder till något 

annat. Denna motivation kallas för ”yttre motivation”. Motivationen för att utföra en uppgift 

kommer från vilken belöning man får för detta (Wigfield et al. 2004, s. 301). Till exempel ett 

betyg eller pengar (Cambria & Guthrie 2010, s. 17). Wigfield et al. (2004, s. 301) har upptäckt 

en viktig synvinkel för de läsare som har yttre motivation, vilket är att de läser exempelvis bara 

för att få ett betyg. Yttre motivation kan ha en stor betydelse för att få barn att engagera sig i 
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olika aktiviteter. Genom att locka med en belöning kan motivation skapas för stunden, dock 

kommer det inte hålla i sig i längden. Används yttre motivation för mycket finns det en risk att 

det kan komma emellan barns inre motivation för en aktivitet. Det kan leda till att barnet blir 

mer intresserad av belöningen än av att lära sig (Cambria & Guthrie 2010, s. 17; Wigfield et al. 

2004, s. 301). Deci och Ryan (2000, s. 234) beskriver experiment som har gjorts där resultatet 

har visat att yttre belöningar minskar människors inre motivation. Om en människa utför en 

aktivitet där motivationen kommer inifrån men får en yttre belöning för det, börjar människan 

känna sig kontrollerad av belöningen. 

 

Inom den yttre motivationen finns fyra olika typer av motivation som människan kan uppleva. 

Den första formen är external regulation vilket innebär att människan blir motiverad till att 

utföra en handling för belöningens skull och för att tillfredsställa yttre krav. Det kan även 

innebära att en människa utför en handling för att undvika bestraffning. Den andra formen är 

introjected regulation. Denna form syftar till att människan utför en handling på grund av att 

exempelvis undvika att känna skuld eller ångest. Introjected regulation syftar även till att 

människan utför en handling för att förbättra sitt självförtroende och känna stolthet. Den tredje 

formen av yttre motivation är identified regulation. Inom denna form skapas en medvetenhet 

kring varför det är av personlig vikt att utföra en handling. Den fjärde och sista formen är 

integrated regulation. Denna form är lik inre motivation, men inom integrated regulation utförs 

handlingen på grund av att de effekter som handlingen ger upphov till och inte för att skapa inre 

tillfredställelse (Ryan & Deci 2000b, ss. 71-73).  

 

Ingen motivation 

En tredje form av motivation behandlas inom SDT. Denna är ”ingen motivation”. Ingen 

motivation syftar till att känna meningslöshet inför en aktivitet. En omotiverad person gör 

ingenting eller utför handlingen utan att känna något syfte för den. En omotiverad person kan 

känna sig inkompetent att utföra handlingen eller inte tro att det kommer komma något bra från 

det (Ryan & Deci 2000b, s. 72). 

 

SDTs användning i studien 

I denna studie används SDT som analysverktyg för att identifiera de faktorer respondenterna 

talar om, som skapar inre respektive yttre motivation för läsning. Inre motivation för läsning 

kan skapa en bestående motivation för läsning bland eleverna. Eftersom läsning är en viktig del 

för ett barns utveckling av sin läs- och skrivförmåga kommer SDT användas främst för att lyfta 

fram de faktorer som skapar inre motivation för läsning. SDT kommer dock även användas för 

att belysa de faktorer som har identifierats i resultatet, som skapar yttre motivation. Detta för 

att ge perspektiv på inre respektive yttre faktorer som kan skapa motivation för läsning. De 

faktorer som hittas som skapar yttre motivation kommer däremot inte behandlas djupgående 

utifrån de fyra formerna av yttre motivation. För att kunna behandla dessa former skulle 

studiens syfte behöva utgå från hur elever känner kring det valda ämnet. Denna studie 

undersöker hur lärare anser att de skapar motivation hos eleverna och inte hur motiverade de 

tror att eleverna är.   

 

SDT är en teori som belyser vad det är som gör att en människa blir motiverad till att utföra en 

handling. Vid användningen av SDT i studiens analys och diskussion kan därför slutsatserna 

som dras bli alltifrån helt korrekta, till att det är just dessa faktorer som skapar motivation till 

läsning. Detta eftersom SDT inte är en teori som enbart inriktar sig på hur en människa blir 

motiverad till att läsa skönlitteratur, utan det är en teori om vad det är som gör att människan 
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blir motiverad till att utföra en handling. Dock inriktar sig teorin på vilka sociala situationer det 

är som gör att motivation skapas eller hindras hos en människa. När lärare ska motivera sina 

elever till att läsa skönlitteratur uppstår sociala situationer där motivation ska skapas. Därför 

används denna teori för att analysera studiens resultat. 

 

Motivation till att läsa 

Att bli motiverad till att läsa kan ha utgångspunkt i de värderingar och beteenden som den 

individuella personen har kring läsning (Cambria & Guthrie 2010, s. 16). Det kan även vara 

vad det är som gör att en person läser en bok och vad det är som gör att personen vill fortsätta 

läsa boken, även om det blir svårt eller tråkigt (Jang et al. 2015, s. 240). Forskare har kommit 

fram till många olika faktorer som de anser motivera till läsning, exempelvis att förstå vilka 

mål det finns med läsning eller hur elevers attityder och engagemang påverkar motivationen. 

De gemensamma faktorerna bland forskare som har identifierats för att motivera till läsning är 

intresse, självförtroende/självförmåga och att förstå värdet av att läsa (Cambria & Guthrie 2010, 

s. 16; Jang et al. 2015, ss. 240–241). 

 

Intresse 

Innebörden av att vara intresserad av att läsa är uppskattningen av att läsa en bok. Alltså 

upprymdheten över en ny bok eller författare, och att känna upprymdhet för att få ny 

information. Intresset är en väsentlig del inom motivation. Finns ett intresse görs det för ens 

egen skull (Cambria & Guthrie 2010, ss. 16–17). Genom att göra något för sin egen skull skapas 

inre motivation. Jang et al. (2015, s. 240) menar att intresset spelar en stor roll för läsningen. 

En lärare kan vända en elevs negativa syn på läsning genom att använda sig av elevens intressen. 

Detta genom att ge förslag på böcker som behandlar intresset. Cambria och Guthrie (2010, s. 

17) belyser att det finns två olika former av intresse, situationsanpassat och bestående. Ett 

situationsanpassat intresse innebär intresset för en speciell sak, en detalj, som upptäcktes just 

där och då och som man vill veta mer om. Det kan till exempel vara att man ser en blomma i 

naturen som man inte har sett förut, och därefter vill ta reda på vad det är för sort. Då ökar 

intresset för stunden, men intresset blir inte tillräckligt stort för att gå vidare med sin forskning 

efter att man har fått svar på vad det är för blomma. Ett situationsanpassat intresse kommer inte 

bestå till morgondagen. Det situationsanpassade intresset kan bli till ett bestående intresse om 

ett stöd för att utveckla intresset från personer i sin omgivning uppstår. Till exempel: en elev 

har fått intresset för att läsa deckare. Om eleven får fortsatt stöd och uppmuntran för att hitta 

fler deckare kan elevens motivation för att läsa genren deckare bli bestående. Cambria och 

Guthrie (2010, s. 17) anser att en persons intresse för läsning inte ska byggas på att personen 

blir belönad för sin läsning. Dessa belöningar kan vara pengar, att vinna något eller ett betyg, 

så kallade yttre belöningar. De yttre belöningarna skapar inte en bestående motivation till 

läsning, utan människan läser då bara för belöningens skull. Ett exempel på detta är om en lärare 

lockar med belöningen tidig rast eller godis om eleverna läser, då kan eleverna bli motiverade 

till läsning för belöningens skull. När denna belöning är uppnådd kan det leda till att eleverna 

istället slutar läsa. 

 

Självförtroende och självförmåga 

Att tro på att man är bra på något, alltså har självförtroende, är nära kopplat till bedrifter och att 

åstadkomma något. Om en elev har självförtroendet att kunna läsa en sida flytande i en bok, 

uppstår känslan av kunnande för att läsa nästa sida lika flytande. Eleven blir motiverad till att 

fortsätta läsa eftersom eleven har självförtroende i sin läsning. Att inte ha självförtroende i sin 
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läsning kan skapa uppfattningen att man inte presterar när det kommer till att läsa. Elever som 

har dåligt självförtroende kan även tro att de är sämre än vad de egentligen är och slutar då 

försöka och tappar därmed motivationen (Cambria & Guthrie (2010, s. 17).  

 

Självförmåga syftar till en individs tilltro till sin förmåga att utföra en specifik handling. Till 

exempel som att läsa (Wigfield et al. 2004, s. 301). Självförmåga bör inte bli förväxlat med 

självförtroende. Självförmåga är just tilltron till att utföra en specifik handling, medan 

självförtroende innebär att man utvecklar positiva känslor till sig själv, även om man till 

exempel presterar dåligt i skolan (Urdan & Schoenfelder 2006, s. 339). Jang et al. (2015, ss. 

240–241) anser att en elevs självförmåga kan motivera till läsning. Självförmåga inom läsning 

kan innebära hur en elev ser sig själv som läsare samt hur eleven bedömer sin förmåga i att 

utföra en uppgift inom läsning. Läraren kan öka elevers självförmåga inför läsning genom att 

ge stöd för olika texttyper. Urdan och Schoenfelder (2006, s. 338) beskriver att en lärare kan 

bryta ner stora uppgifter till mindre bitar. När eleven sedan ser att hen klarade av att utföra 

dessa uppgifter kommer eleven få självförmåga och våga utföra mer utmanande uppgifter. Den 

största anledningen till en elevs självförmåga är hur bra de har lyckats med en liknande uppgift. 

En elev som har gjort bra ifrån sig på till exempel ett matematiktest brukar oftast hantera 

liknande uppgifter med en positiv syn på att de kommer göra bra ifrån sig på det nya testet 

(Urdan & Schoenfelder 2006, s. 338). Wigfield et al. (2004, s. 301) menar att hur bra 

uppmuntran och återkoppling eleven har fått av andra också spelar roll för elevens 

självförmåga. Barn som får träna på att utveckla sina strategier och sin självförmåga inom 

läsning visar sig ha en högre framgång inom läsning.  

 

Förstå värdet av att läsa 

Jang et al. (2015, ss. 240-241) menar att om en person förstår värdet av att läsa, alltså varför 

det är viktigt att läsa, kan det vara en bidragande faktor till motivation för läsning. En person 

kan ha en negativ attityd till läsning eller ha ett litet intresse för en specifik text, men personen 

förstår ändå värdet av att läsa texten. Jang et al. (2015, s. 243) anser att en lärare kontinuerligt 

ska diskutera värdet av läsning.  

 

Malloy et al. (2014, s. 280) skriver om två synsätt som elever kan ha för att förstå värdet av att 

läsa och utveckla sig själva inom läsningen: läsning som en aktivitet och läsning som ett mål. 

De elever som anser att läsning är intressant för att de tycker om att få nya kunskaper via texten 

läser som en aktivitet. De elever som tror att om de blir bra läsare så kommer det hjälpa dem i 

deras framtida karriär, läser för ett mål. Dessa två synsätt kommer från en persons inre 

motivation. Finns dessa synsätt blir det lättare att förstå hur viktig läsuppgiften är och hur 

slutförandet av uppgiften tillhandahåller ens framtida behov. I intervjuer med elever har 

Cambria och Guthrie (2010, ss. 18-19) kommit fram till varför eleverna anser att det är viktigt 

att läsa. I intervjuerna behandlas både läsning som en aktivitet och läsning som ett mål. Till 

exempel: I en av intervjuerna berättar en elev att hen läser för att hen ska få information och 

kunskaper om vad som händer i världen. Läsningen blir då det som gör att eleven kan inhämta 

kunskapen hen vill ha. Andra elever anser att man bör läsa för att lyckas i framtiden, så som att 

komma in på bra skolor och samla kunskap kring det yrke man vill arbeta med. 

 

Lärarens roll för utveckling av motivation 

En lärare har ansvar över många olika saker i sitt yrke, bland annat de undervisningsmetoder 

och metoder som elever och pedagoger använder sig av för att kommunicera i klassrummet. I 

ett klassrum finns ett klassrumsklimat som uppstår i en del sociala situationer. Klassrumsmiljön 
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kan påverkas av attityder till att lära sig saker, acceptans av andras idéer och misstag, sociala 

interaktioner och inlärningsstrukturen som läraren skapar (Urdan & Schoenfelder 2006, s. 340). 

Relationen mellan läraren och eleven har en påverkan på klassrumsklimatet. Elevernas 

uppfattning av klassrumsmiljön och inlärningsstilen kan påverka dem i hur de lär sig saker, och 

i deras attityder till skolan. Att få stöd från läraren är en faktor kring hur mycket elever 

anstränger sig (Urdan & Schoenfelder 2006, s. 340). Både Cambria och Guthrie (2010, s. 16) 

och Kerry-Moran (2016, s. 669) belyser att läraren är en av de viktigaste förebilderna för att få 

elever att intressera sig för litteratur. Läraren är huvudfaktorn som influerar eleverna till att 

utveckla sin motivation för läsning. Cambria och Guthrie (2010, s. 16) menar att motivationen 

eleverna har kommer från läraren i klassrummet. 

 

Unrau, Ragusa och Bowers (2015, s. 113-114) använde sig av fokusgrupper bestående av lärare 

för att besvara sina frågeställningar som handlade om lärares tankar kring hur de motiverar sina 

elever till läsning. I fokusgrupperna diskuterade många lärare vikten av att ha bra relationer 

med sina elever. Lärarna ansåg att har man en bra relation med sina elever kan man utveckla 

deras engagemang och motivation kring läsning. De diskuterade även om att lärare måste bygga 

upp elevernas självförtroende och förtroende. De menade att dessa faktorer var de som kommer 

hjälpa till att stärka elevernas motivation. De ansåg att detta är viktigt, speciellt för de elever 

som har svårt med läsningen. Om dessa elever känner att de har förtroende för sin lärare eller 

materialet kommer de bli mer motiverade till att läsa (Unrau, Ragusa & Bowers 2015, ss. 127-

126). 

 

Oavbruten tyst läsning 

I Siah och Kwoks (2010, s. 168) artikel belyses arbetssättet ”oavbruten tyst läsning”. Oavbruten 

tyst läsning menar Siah och Kwok (2010, ss. 168-169) används mycket i skolor för att 

uppmuntra till läsning. Det finns olika handlingsplaner för att utföra den oavbrutna tysta 

läsningen. Dock är alla utformade på ett sätt så eleverna ska få läsa tyst, fritt och utan avbrott. 

Bar-Kochva (2013, s. 1418) understryker att tyst läsning är den vanligaste formen av läsning i 

skolan.  

 

Oavbruten tyst läsning innebär att eleverna får läsa vad de vill. Enligt Garan och DeVoogd 

(2008, s. 337) bör man använda denna metod varje dag och eleverna bör även läsa mellan 15-

30 minuter. Under den oavbrutna tysta läsningen läser eleverna böcker som de ofta har valt 

själva. I detta arbetssätt bedömer läraren inte elevernas kompetenser i läsning, lärare övervakar 

heller inte läsningen. Under den oavbrutna tysta läsningen behöver eleverna inte göra en uppgift 

till det de har läst. Eleverna behöver inte heller läsa klart avsnittet de läser (Garan & DeVoogd 

2008, s. 337; Siah & Kwok 2010, s. 168). 

 

Siah och Kwok (2010, s. 169) redogör för att det har gjorts studier som visar positiva såväl som 

avsaknad av effekter av den oavbrutna tysta läsningen. Den positiva effekt som har identifierats 

utifrån detta arbetssätt är att elevers attityder till läsning har blivit mer positiva. Man kunde 

även se att elevers läsförmåga och ordförråd utvecklades. Däremot uppmärksammar både Siah 

och Kwok (2010, s. 169) och Reutzel, Fawson och Smith (2008, s. 37) i sina artiklar att den 

amerikanska nationella läsningspanelen (National Reading Panel: NRP) inte kunde identifiera 

något samband mellan att den oavbrutna tysta läsningen fick elever att läsa mer och att det 

gynnade deras läsutveckling. Garan och DeVoogd (2008, s. 337) framhäver att NRP inte har 

uttryckt att oavbruten tyst läsning är ineffektivt. De har bara inte hittat tillräckligt med studier 

för att kunna dra en slutsats. 
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Siah och Kwok (2010, s. 169) har undersökt om det finns en koppling mellan elevers syn på 

vikten av att läsa och deras engagemang under den oavbrutna tysta läsningen. De kom fram till 

att oavbruten tyst läsning är mer effektivt för de elever som ser ett högt värde med läsning, än 

de som inte gör det. De kunde även se att de elever som förstår vikten av att läsa är de elever 

som har engagerade och involverade föräldrar, där föräldrarna läser med sina barn kontinuerligt 

och som uppmuntra sina barn till att läsa. Siah och Kwok (2010, s. 173) skulle därför råda 

skolor som använder sig utav den oavbrutna tysta läsningen att uppmuntra föräldrar att läsa med 

sina barn. 

 

Högläsning 

Högläsning innebär att man läser en text/bok högt för någon annan (Kerry-Moran 2016, s. 661). 

Kerry-Moran (2016, s. 661) menar att högläsningen har en betydande roll i ett barns läs- och 

skrivutveckling. Arial och Albright (2006, s. 69) belyser att det finns en rad olika fördelar med 

högläsning, både för yngre och äldre barn. Genom högläsning kan man öka elevens motivation, 

engagemang och positiva attityd till läsning. Även ordförrådet och förståelsen kan öka (Hall & 

Williams, 2010, s. 298). Både Kerry-Moran (2016, s. 661) och Arial och Albright (2006, s. 70) 

menar att när en lärare läser högt för elever som inte vill läsa ökar elevernas motivation till 

självständig läsning. Det ökar även motivationen hos elever som redan är engagerade läsare. 

Arial och Albright (2006, s. 70) belyser även att högläsning är en av de viktigaste faktorerna 

för att få en elev motiverad till att läsa. 

 

Arial och Albright (2006, s.71) har genomfört en studie där de undersökte lärares högläsning i 

mellanstadiet. I studien undersökte de varför lärare högläser. Resultatet som de fick fram var 

bland annat betydelsen av att visa på kärleken för att läsa, öka förståelsen, öka elevernas intresse 

för ett ämne och modellera flytande läsning och uttal. Studien visade även på vilka texter/böcker 

som lärare främst använder sig av vid högläsning. Resultatet var att lärare väljer först och främst 

att högläsa ur romaner eller kapitelböcker. Den andra vanligaste texten/boken som lärare väljer 

att läsa för sina elever är informerande böcker, facklitteratur och biografier (Arial & Albright 

2006, ss. 77-79). 

 

CORI  

Koncept orienterad läsundervisning (Concept-oriented reading instructions: CORI) är ett 

program som lärare kan arbeta med för att öka elevers inre motivation till läsning (Wigfield, 

Guthrie, Tonks & Perencevich 2004, s. 302). CORI är en undervisningsmetod som kombinerar 

läsning, skrivning och kunskapsinlärning. I detta program försöker motivation skapas hos 

eleverna genom att låta dem uppleva konkreta aktiviteter där eleverna kan öka intresset för ett 

ämne. Till exempel genom att gå på en naturpromenad eller utföra ett experiment. Genom dessa 

upplevelser har eleverna sedan samlat på sig en del frågor de vill ha svar på. Lärarna har då 

försett sina klassrum med en mängd intressanta böcker som ska ge svar på elevernas frågor. 

Lärarna skapar därefter möjlighet för eleverna att göra egna val och samarbeta med varandra 

när de ska ta reda på svaren på dessa frågor (Wigfield et al. 2004, ss. 302-303).  

 

Analyser som har gjorts av CORI har visat en ökning av strategianvändning, läsning och inre 

motivation hos eleverna. Det visar även att CORI har en påverkan på elevernas självförmåga 

som står i samband med motivation. Forskning framhåller olika faktorer inom CORI som 

hjälper att skapa engagerade, inre motiverade, läsare. Dessa faktorer är exempelvis elevernas 

möjligheten att själva få göra val, användningen av intressanta texter, praktiska aktiviteter och 
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samarbete. Att eleverna får göra egna val är viktigt. När eleverna själva får välja det material 

som ska läsas ökar förståelsen för materialet (Putman & Walker 2010, s. 142). 
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METOD 
I detta avsnitt kommer studiens metodval förklaras. Etiska ställningstaganden och studiens 

tillförlitlighet och giltighet kommer också att behandlas. Under rubriken genomförande 

kommer det beskrivas hur studien har utförts. Urvalet och hur resultatet har analyserats kommer 

även förklaras.  

 

Intervju som metod 

Denna studie är en kvalitativ studie. Syftet med studien är att undersöka hur lärare uttrycker 

att de arbetar för att motivera sina elever till skönlitterär läsning, därför har metoden intervju 

valts. En kvalitativ intervju innebär att den som intervjuar ställer enkla frågor och får 

omfattande svar (Trost 2010, s. 25). Hade en kvantitativ metod valts hade resultatet 

förmodligen blivit mer generaliserbart och givit en mer övergripande bild kring 

forskningsområdet. Syftet har dock inte legat i att exempelvis ta reda på vilka arbetsmetoder 

som lärare använder sig mer/mindre av för att motivera sina elever, vilket fallet hade blivit i 

en kvantitativ metod (Trost 2010, s. 27). Syftet har däremot varit att ta reda på hur lärare 

resonerar kring forskningsområdet, vilket gör att kvalitativ metod var lämpligast för denna 

studie (Trost 2010, s. 32).  

 

En kvalitativ intervju liknar ett samtal, men ska inte ses som ett samtal (Trost 2010, s. 54). Ett 

samtal är något som alla kan delta i och som inte har ett visst syfte. En intervju är planerad och 

har ett bestämt syfte. Vid intervjuer ska det eftersträvas att inte ställa ledande frågor eller 

försöka få en viss riktning på respondenternas svar. Noggrannhet med att lyssna efter de 

intervjuades åsikter och känslor och inte utbyta egna åsikter ska tillämpas (Kihlström 2007 s. 

48; Trost 2010, ss. 54-55).  

 

I en kvalitativ intervju förekommer ofta en hög grad av strukturering samtidigt som det finns 

en låg grad av standardisering (Trost 2010, s. 41). Standardisering innebär att frågorna och 

situationen är densamma för alla som blir intervjuade. Det finns ingen variation. Det som menas 

med strukturerad intervju är att intervjun handlar om ett specifikt område och frågorna har fasta 

svarsalternativ. Om frågan inte har fasta svarsalternativ blir den öppen (Kihlström 2007, s. 50).  

 

Intervjufrågorna till denna studie är semistrukturerade, detta eftersom det dels förekommer en 

viss struktur genom att frågorna behandlar det område som studien syftar till, dels att 

intervjufrågorna är öppna eftersom det inte finns fasta svarsalternativ på frågorna. 

Intervjufrågorna följdes även upp med följdfrågor kring den intervjuades tankar, detta för att få 

ett förtydligande från respondenterna (Bryman 2008, s. 438; Kihlström 2007, ss. 49-50). Vid 

intervjuerna förekom även en viss grad av standardisering genom att frågorna ställdes i samma 

ordning under de tre intervjuerna. 

 

Urval 

I denna studie används en kombination av strategiskt urval och bekvämlighetsurval. Dessa två 

tillsammans, menar Trost (2010, s. 140), är en vanlig kombination. Strategiskt urval innebär att 

man väljer ut vissa faktorer som har en teoretisk betydelse. I denna studie är dessa faktorer 

behöriga lärare för årskurserna 4-6 samt behörighet i svenskämnet. Det som menas med 

bekvämlighetsurval är att man tar personer som är lättillgängliga och passar för ens syfte (Trost 

2010, ss. 138-140). Jag valde att fråga lärare jag har haft som handledare eller kollegor på skolor 

där jag har utfört min verksamhetsförlagda utbildning på, om de kunde tänka sig att ställa upp 
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på en intervju för mitt examensarbete. En inriktning mot verksamma lärare i årskurserna 4-6 

gjordes. Detta eftersom jag anser utifrån mina egna erfarenheter att det är i dessa årskurser som 

det börjar bli en utmaning för lärare att upprätthålla elevers intresse för läsning. Det som var av 

vikt vid urvalet var att alla de tillfrågade lärarna undervisar i och är behöriga i svenskämnet. 

Detta på grund av att studien syftar till hur lärare motiverar till skönlitterär läsning.  

 

Intervjuerna utfördes med tre olika lärare. Trost (2010, s. 143) menar att det är bättre att utföra 

få intervjuer eftersom det blir lättare att hantera, analysera och skapa överblick över resultatet 

som fås fram. Alla lärare arbetar på skolor i en mellanstor stad i Sverige. Två av de intervjuade 

lärarna arbetade på samma skola. Jag lade inte en stor vikt vid att lärarna skulle arbeta på olika 

skolor. Detta eftersom lärare kan arbeta på olika sätt, även om de arbetar på samma skola.  

 

Genomförande 

Studien började med att ett missivbrev formulerades. Missivbrevet blev granskat av 

handledaren för detta arbete som gav respons på brevet. Utifrån responsen arbetades det vidare 

med missivbrevet. Handledaren granskade det ytterligare en gång innan brevet kunde skickas 

ut via mail till lärare jag kände sedan innan. I mailet skrevs en förfrågan om de kunde tänka sig 

att ställa upp på intervju för mitt examensarbete. Missivbrevet bifogades i mailet. I missivbrevet 

presenterade jag mig själv och beskrev vad studien kommer att behandla. De forskningsetiska 

principerna som bör tas hänsyn till var även beskrivna i missivbrevet. 

 

Därefter utformades intervjufrågorna, vilket min handledare granskade. När intervjufrågor ska 

formulera till en studie måste man utgå från sin studies syfte och frågeställningar. Frågorna ska 

vara utformade på så sätt att syftet och frågeställningarna ska kunna bli besvarade. Kihlström 

(2007, s. 50) belyser att det är viktigt att tänka på att frågeställningar och intervjufrågor inte är 

samma sak. Frågeställningarna ska besvaras utifrån svaren från de intervjuade. Utifrån 

kommentarerna från handledaren bearbetades intervjufrågorna. En del frågor togs bort och 

andra lades till. En större noggrannhet kring strukturen på frågorna användes genom att 

formulera öppna frågor, där det inte finns ett färdigt svarsalternativ. En noggrannhet kring att 

frågorna skulle behandla syftet och inte ta med frågor som inte har med studiens syfte att göra 

tillämpades. Trost (2010, s. 71) menar att ovana intervjuare ibland kan ta med frågor som 

behandlar mer än studiens syfte, detta för att intervjuaren kan känna en rädsla av att ha för få 

intervjufrågorna.  

 

De tillfrågade lärarna fick bestämma vilken dag, tid och plats som passade för dem att 

genomföra intervjun på. De tre intervjuerna utfördes enskilt med varje lärare. Jag strävade efter 

att skapa en trygg miljö för den intervjuade. Detta uppfylldes genom att under alla intervjuer 

genomfördes dem i ett tyst rum där intervjuerna kunde genomföras ostört, till exempel lärarnas 

klassrum eller i ett grupprum. Att genomföra intervjuerna i en ostörd miljö är bra eftersom en 

ostörd miljö är en viktig beståndsdel i en väl utför intervju (Kihlström 2007, s. 51). Under 

intervjun ställdes de planerade frågorna i samma ordning för alla respondenter. Ibland ställdes 

följdfrågor när ett förtydligande från respondenterna önskades.  

 

I denna studie användes en ljudupptagare vid intervjuerna. Fördelen med detta är att den som 

intervjuar kan koncentrera sig på frågorna och svaren och behöver inte anteckna (Trost 2010, 

s. 74). Man får även inspelat vad som ordagrant har sagts (Kihlström 2007, s. 51). De nackdelar 

som kan finnas med ljudupptagare är att det tar tid att lyssna igenom inspelningarna. Vid 

ljudupptagning är det viktigt att respektera om den som blir intervjuad inte vill bli inspelad 

(Trost 2010, s. 74). Placering vid ljudupptagningar är viktigt. Kihlström (2007, s. 51) menar att 
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man med fördel kan placera sig vid ett bord istället för en soffa när man använder 

ljudupptagning. Vid alla genomförda intervjuer satt vi placerade vid ett bord. Konsekvenserna 

av att sitta i en soffa och genomföra intervjun kan vara att man lutar sig tillbaka och då riskerar 

att det som sägs inte upptas av ljudupptagaren (Kihlström 2007, s. 51). 

 

Forskningsetik 

När forskning bedrivs bör innehållet i forskningen genomsyras av etiska principer. Detta för att 

respondenterna har ett befogat krav att få skydd från kränkningar, skador eller olämplig insyn. 

Detta kallas för individskyddskravet och utgör basen för de forskningsetiska principerna, vilket 

är fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 5-6).  

 

För att ta hänsyn till informationskravet fick deltagarna i denna studie information om studiens 

syfte i form av ett missivbrev (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Respondenterna blev tillfrågade om 

de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju i form av mail. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna måste ge sitt tillstånd till att medverka i studien, utan påverkan från forskaren 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-11). Ett dilemma som uppstod vid utskick av förfrågningar till 

intervjuer var att en av de tillfrågade lärarna kunde tänka sig att ställa upp om det inte fanns 

någon annan som kunde. Det hade då varit lätt att bara säga att det inte fanns någon annan som 

kunde ställa upp på intervju, utan att faktiskt fråga någon annan. Hänsyn till samtyckeskravet 

togs och fler förfrågningar skickades ut och en annan deltagare svarade att hen kunde ställa upp. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter som finns om deltagarna inte ska finnas 

tillgängligt för obehöriga. Uppgifter om deltagarna ska inte kunna vara identifierbart för 

utomstående (Vetenskapsrådet 2002, ss. 12-13). I denna studie kommer respondenterna 

benämns som respondent ett, två och tre. Namnen på skolorna eller städerna som 

respondenterna arbetar i kommer inte skrivas ut i denna studie. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter man får in från deltagarna får enbart användas till ändamålet med forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Jag har inte för avsikt att ge ut uppgifterna som jag har fått in, 

exempelvis till ett företag.   

 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet syftar till hur trovärdigt resultatet som fås fram i en studie är och hur 

hög noggrannhet som finns i studien (Thornberg & Fejes 2015, s. 256). Validitet beskriver 

kvaliteten i en forskning. Validitet syftar till att den forskning som har gjorts verkligen 

undersöker studiens syfte. Genom validiteten granskas hur trovärdigt resultatet är samt hur 

metoden som används undersöker syftet med studien (Thornberg & Fejes 2015, s. 259). 

Eftersom studien syftar till att ta reda på lärarnas tankar kring hur de motiverar elever till 

skönlitterär läsning, valdes kvalitativa intervjuer. Validiteten stärks tack vare noggrannheten 

med att utforma frågor utifrån studiens syfte. I kvalitativ forskning behöver forskaren konstant 

reflektera över exempelvis de tillvägagångssätt, metoder som används, men även hur forskaren 

influerar och blir influerad av de medverkande i studien (Thornberg & Fejes 2015, s. 261). 

Eftersom detta är ett självständigt arbete är det lätt att fastna i egna tankegångar och inte se 

andra perspektiv. Detta kan innebära att reflektionen över de tillvägagångssätt som använts blir 

mindre då det inte finns någon studiekamrat att diskutera med. Under arbetets gång har 

handledarträffar ägt rum där både min handledare för denna studie och andra studenter har läst 

detta arbete. Vi har sedan diskuterat olika tillvägagångssätt, vilket har höjt min reflektion och 

därmed validiteten i arbetet.  
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Reliabilitet innebär att alla intervjuer ska utföras på samma sätt och att situationen ska vara 

densamma för alla medverkanden i studien. Reliabilitet innebär också att samma svar ska kunna 

ges vid en fråga som ställts vid olika tillfällen. Dock kan detta medföra problem i kvalitativa 

intervjuer eftersom de ofta inte är standardiserade. Det blir svårt att förhålla sig till detta 

eftersom människan tar in nya erfarenheter och åsikter som förändrar föreställningsvärlden. 

Detta medför att bakgrunden till en fråga förändras hela tiden (Trost 2010, ss. 131-132). För att 

upprätthålla reliabiliteten menar Cohen, Manion och Morrison (2007, s. 150) att 

intervjufrågorna ska vara formulerade på samma sätt för alla som blir intervjuade. Under de tre 

intervjuerna har det ställts samma frågor till alla respondenter. Frågorna har även framförts i 

samma ordning för att skapa reliabilitet genom att situationen blir densamma för alla. 

 

Analys 

Denna studie syftar till att identifiera hur lärare gör för att motivera sina elever till skönlitterär 

läsning. Studien använder sig utav Self-determination theory (SDT) som teoretisk ram. Inom 

SDT delas motivation in i inre och yttre motivation. Inom den inre motivationen finns tre 

grundläggande behov, dessa är autonomi, kompetens och samhörighet. Fokus på analysen av 

intervjuerna har varit att finna arbetssätt/faktorer som respondenterna har talat om, som enligt 

SDT skapar inre motivation för läsning. Fejes och Thornberg (2015, s. 35) menar att det är en 

utmaning att skapa innebörd ur en mängd data i kvalitativa analyser. Vid kvalitativa analyser 

ska en urskiljning göras på det som inte är betydelsefullt och på det som är signifikant för 

studien. Utmärkande mönster bör också identifieras. Eftersom studien syftar till att ta reda på 

hur lärare gör för att motivera sina elever till skönlitterär läsning har intervjuernas innehåll 

analyserats djupare utifrån de tre grundläggande kompetenserna som skapar inre motivation. 

Faktorer/arbetssätt som kan skapa yttre motivation för läsning har också analyserats. Detta för 

att få perspektiv på vad det är som kan förhindra att motivation för läsning skapas.  

 

Analysprocessen började med att de tre inspelade intervjuerna transkriberades. 

Transkriberingen skrevs ner ordagrant där både skratt, stakningar och pauser inkluderades. 

Därefter skrevs alla tre transkriberingar ut i pappersform. Transkriberingarna lästes igenom 

noga. Under tiden transkriberingarna lästes igenom gjordes noteringar i marginalerna. 

Noteringarna bestod av benämningen ”kompetens”, ”autonomi”, ”samhörighet” och ”yttre 

motivation”. Dessa ord skrevs bredvid en faktor eller arbetssätt som kunde identifieras under 

respektive benämning. Därefter skrevs en mindre sammanfattning om arbetssättet eller faktorn 

så att jag skulle få en övergripande bild om vilket arbetssätt som hörde till vilken benämning. 

Exempelvis: Kompetens: Lyssna på böcker. Sedan jämfördes de tre intervjuerna med varandra 

för att hitta likheter i faktorerna eller arbetssätten som respondenterna använde sig av. 
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RESULTAT 
I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna presenteras. Analysen av intervjuerna har 

utgått från vad Self-determination theory säger om inre, respektive yttre motivation. 

Faktorerna/arbetssätten som respondenterna har talat om och som kan skapa inre motivation 

kommer beskrivas under rubrikerna ”Kompetens”, ”Autonomi” och ”Samhörighet”. De 

faktorer/arbetssätt som har identifierats och som kan skapa yttre motivation kommer beskrivas 

under rubriken ”Yttre motivation”. 

 

Inre motivation 

Kompetens 

Lättlästa böcker 

Respondent två har upptäckt att hens elever blir mer motiverade till att läsa böcker när böckerna 

är lättlästa. Gemensamt i klassen hade de börjat läsa på en bokserie som många elever fastnade 

för, även de som saknar motivation för att läsa. Vissa av dessa elever läste till och med hela 

bokserien på sin fritid. Respondent två tyckte att det var roligt att eleverna hittade böcker de 

tyckte om, samt att det var en bokserie de hade fastnat för, detta så att eleverna kunde 

upprätthålla sin läsning. 

 

Respondent två och tre berättar om ett arbetssätt som engagerar deras elever. Detta är att 

eleverna ibland får läsa böcker för barn i de längre årskurserna. Då får eleverna träna på att läsa 

boken högt och hur spänning skapas med hjälp av högläsning. I båda klasserna tyckte eleverna 

det är ett roligt arbetssätt, där de får känna sig självsäkra i att läsa en bok för yngre barn.  

  

Så de får vara lite stora liksom med läsningen. 

(Respondent tre) 

 

Ljudböcker 

Respondenterna beskrev att de elever som är omotiverade till att läsa böcker oftast är de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Något som kan utveckla elever med läs- och skrivsvårigheters 

känsla av kompetens är att låta dem få lyssna på ljudböcker. Respondent två anser att det är bra 

att ljudböcker finns. Detta bygger på att man inte ska tvinga en elev med läs och skrivsvårigheter 

att läsa, detta eftersom det alltid kommer vara svårt för dessa elever när det kommer till läsning. 

Respondent två och tre menar att det är bättre att eleven lyssnar på böcker än att eleven inte 

kommer i kontakt med böcker alls. Om elever som inte känner motivation för att läsa inte träffar 

på böcker genom att lyssna eller läsa, kommer eleven inte veta hur exempelvis en berättelse är 

uppbyggd. Detta är kunskap som eleven behöver kunna för att till exempel utveckla sitt 

skrivande. Respondent två berättar vidare att hen har märkt att en elev som inte har läst mycket, 

får heller inte samma förståelse för ord som andra elever som läser mycket har. Respondent tre 

tycker att man inte behöver oroa sig för att eleverna lyssnar på böcker istället. Hen har märkt 

att det kan vara lika givande som att läsa när det handlar om elevens läsförståelse.  

 

Och sen tycker jag att jag har märkt, det är ju bara sånt där man fungerar kring 

att när vi testar av läsförståelsen då. Dom, de finns ju en del som nästan bara 

vill lyssna, det funkar väldigt bra. De har bra läsförståelse. Så att. Det är nog 

inte så farligt liksom […] 

(Respondent tre) 
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Autonomi 

Elevsamtal 

Under intervjuerna framkom att det är viktigt för en lärare att ha ett samtal med elever som inte 

är intresserade av att läsa. Respondent ett och två berättar att de börjar med att försöka ta reda 

på om eleven exempelvis har svårt med läsförståelsen eller läsflytet, eller om det kanske är en 

för svår text. När problemet som det grundar sig i är upptäckt arbetas det sedan vidare, 

tillsammans med eleven, för att kunna få eleven motiverad till att läsa. Det kan även vara bra 

att fråga eleven vad det är som gör att eleven inte tycker om att läsa. Vidare berättar 

respondenterna att det även är bra att föra ett samtal med eleven om vilka böcker eleven gillar, 

för att kunna hjälpa eleven att hitta liknande böcker.  

 

Ibland kan det grunda sig i att elever inte vill läsa för att de har dåligt självförtroende kring sin 

läsning. Respondent ett försöker då ge mycket positiv feedback till eleven och uppmärksamma 

elevens utveckling. Respondent ett berättar att det är mycket användbart att konkret kunna visa 

elevens utveckling. Då kan inte eleven säga att hen inte är bra på att läsa, när eleven faktiskt får 

se resultatet själv. Till exempel om eleven fick alla rätt på ett lästest. Respondent tre tror att det 

kan vara motivationshöjande att få eleverna att förstå varför det är viktigt att läsa böcker. Hen 

anser att elever behöver veta att de kommer ha användning av läsningen utanför skolan och att 

det inte bara är en ”skolgrej”.  

 

Valfrihet 

Gemensamt för respondenterna var att de inte arbetar så mycket med ”vanliga” bokrecensioner. 

Bokrecensioner innebär att eleverna ska skriva vad boken handlar om och vilket betyg boken 

får på ett papper. Respondent ett och tre har märkt att dessa bokrecensioner kan minska 

motivationen för att läsa böcker betydligt bland eleverna.  

 

För det kan ju också vara såhär att ska man läsa en bok och så ska man göra en 

jävla tråkig, ursäkta mig, bokrecension det kan ju också göra att barns 

motivation faller. Så man måste ju ha en, en tanke där liksom, så man inte 

förstör deras intresse. För jag menar det klart de inte vill läsa böcker om de 

måste skriva den där recensionen sen. 

(Respondent ett) 

 

Lösningen på detta problem med ”tråkiga bokrecensioner” är att respondenterna har försökt 

vara innovativa och tänka ut nya sätt att redovisa en bok. Det kan till exempel vara något som 

kallas för ”50 sätt att redovisa en bok”. Eleverna får genom detta idéer till hur de kan redovisa 

boken de precis har läst. Till exempel genom att bygga en scen från boken i lego, göra ett 

Memory-spel på karaktärerna i boken eller göra en sketch på hur eleven tycker att boken borde 

sluta istället. Respondent ett berättar att eleverna tycker detta är ett väldigt roligt arbetssätt som 

engagerar dem mycket. Respondent tre berättade att istället för att kalla det för bokrecensioner 

kallar de i hens klass detta arbetssätt att ”inspirera varandra”. Då ska eleverna försöka få sina 

klasskamrater intresserade av boken genom att redovisa den på ett roligt sätt.  

 

Ett annat arbetssätt som ger elever valfrihet i deras läsning är tystläsning. Att använda sig utav 

tystläsning är ett bra sätt för att få eleverna att välja egna böcker som de vill läsa. Eleverna kan 

då välja böcker som behandlar deras intressen, vilket respondenterna tror kan vara en faktor 



 

18 

 

som motiverar elever till att läsa skönlitteratur. Respondent ett förklarar att hen tror att om 

eleven inte har någon läs- eller skrivsvårighet som gör att eleven inte vill läsa, kan man alltid 

använda sig av något som eleven är intresserad av. 

 

Samhörighet 

Bibliotek 

Genom att låta eleverna få diskutera böcker med en bibliotekarie kan känslan av samhörighet 

skapas hos eleverna. Respondent två och tre berättar att eleverna blir intresserade av yrket 

bibliotekarie. Eleverna tycker det är häftigt att en bibliotekarie har läst det mesta och de tycker 

det är häftigt att om de frågar om närliggande böcker kan bibliotekarien hitta dessa böcker. 

Respondenterna brukar använda sig av skolbiblioteket för att få hjälp från skolbibliotekarien att 

motivera eleverna till skönlitterär läsning. Skolbibliotekarien arrangerar boksamtal med 

eleverna, där bibliotekarien berättar om olika böcker och försöker locka eleverna till att läsa 

böcker. Skolbibliotekarien hjälper även till att hitta böcker. Om en elev har blivit intresserad av 

en viss typ av bok kan skolbibliotekarien hjälpa till att hitta liknande böcker och på så sätt 

upprätthålla elevens intresse kring att läsa böcker. Respondenterna använder sig inte bara utav 

skolbiblioteket, de besöker även större bibliotek med sina klasser, till exempel stadens 

bibliotek. Respondent tre berättar att hen märker på sina elever att bara genom att de är i ett 

större bibliotek får eleverna ”en kick” och blir inspirerade. Miljön i ett bibliotek är inspirerande, 

detta då det finns böcker överallt. Att eleverna blir så inspirerade kan bero på att det är en plats 

som eleverna inte besöker så ofta. Respondent tre tycker att bibliotekarien är bra på att 

upprätthålla motivationen bland de elever som har visat ett intresse för läsning. Bibliotekarien 

kan då ta fram böcker på rätt nivå och föra långa diskussioner med de elever som har ett intresse 

för läsning, vilket respondent tre berättar att de gillar. 

 

Gemensam läsning 

För att skapa en känsla av samhörighet kan läsning av gemensamma böcker, i form av 

högläsning/parläsning eller gruppläsning, användas. Högläsning är ett arbetssätt som ofta 

används för att skapa motivation för läsning hos eleverna. Högläsningen utförs bland annat 

genom att läraren läser första boken i en bokserie. Om eleverna blir intresserade av boken kan 

läraren tipsa dem om att det finns uppföljande böcker som eleverna kan läsa. Högläsning 

används även för att få med de elever som inte är så motiverade att läsa. Genom högläsning 

måste eleverna lyssna, de får då olika genrer upplästa för sig och förhoppningsvis blir de 

intresserade av en viss genre eller bok som de sedan vill läsa själva. Högläsningen används 

också för att lägga en grund för diskussioner. Att kunna diskutera böckerna gemensamt är något 

som respondenterna tycker är viktigt. Detta så att lärarna kan förklara svåra ord och prata om 

innehållet med eleverna. Ibland kan det vara så att elever inte är motiverade till läsning just för 

att de inte hänger med i innehållet. Därför tycker respondenterna att det är bra med högläsning, 

eftersom de då kan föra diskussioner i hela klassen och få alla elever att förstå det de läser. 

Respondent två beskriver att diskussioner kring innehållet i boken kan vara nödvändigt för att 

eleverna ibland behöver samtala om exempelvis tragiska händelser i boken. Detta kan vara av 

vikt för att upprätthålla motivationen för boken hos eleverna, både bland de elever som inte 

känner motivation för läsning och de elever som gör det. Respondent två tycker att läsning av 

gemensamma böcker är bra för att det skapar en gemensam nämnare i klassen. Hen anser att 

det skapar bra diskussioner eftersom alla kan dela med sig av sina tankar kring boken. 

Parläsning/gruppläsning är även arbetssätt som används av respondenterna. Genom 
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parläsningen/gruppläsning får eleverna läsa en gemensam bok och sedan diskutera den 

tillsammans. 

 

Lärare som förebild 

Respondent ett försöker visa att hen är intresserad av det eleverna gör. Annars blir det inte 

motiverande för eleverna att utföra uppgifter om läraren inte är intresserad av resultatet. 

Respondent tre försöker vara en förebild inom läsning och visa att hen själv är intresserad av 

att läsa. Detta för att få upp elevernas motivation för läsning. Respondent tre berättar att hen 

brukar läsa en egen bok när eleverna ska läsa tyst. Då läser hen en bok som är på elevernas nivå. 

Eleverna blir då nyfikna på vad respondent tre läser och tycker det är häftigt om hen läser en 

bok som eleverna själva har läst. Respondent två menar att en lärare behöver vara insatt i 

barnlitteraturen, för att kunna ge eleverna tips om böcker som kan motivera dem till att läsa.  

 

Yttre motivation 

Mål och kunskapskrav 

På respondent två:s skola sätter de ibland upp mål för hela skolan när det kommer till läsning. 

Ibland har skolan läsintensiv-veckor. Då brukar skolan ha ett gemensamt mål, till exempel att 

de ska läsa ett visst antal sidor tillsammans. Ibland använder sig skolan av teman. Respondent 

två berättar att skolan en gång hade temat ”spännande böcker”. Eleverna fick sätta upp en 

spindel på väggen i skolans gemensamma lokaler, för varje bok de hade läst. Alla dessa spindlar 

skulle bilda ett långt led till spindelnätet som fanns längre bort. Respondent två menar att detta 

arbetssätt gör att eleverna kommer igång med läsningen och blir mer motiverade. 

 

Respondent ett och tre talade båda om att kunskapskraven används för att öka motivationen till 

att läsa bland eleverna. Det är främst de elever som redan har ett intresse för att läsa 

skönlitteratur som blir motiverade av kunskapskraven. Respondent ett och tre menar att 

eleverna har ett grepp om vad det är som gäller när det kommer till kunskapskraven och läsning. 

Ibland händer det på respondent ett:s utvecklingssamtal att eleverna själva kan be respondent 

ett eller sina föräldrar att få hjälp med att läsa mer böcker för att utveckla sig.  

 

Kombinera läsning med andra skolämnen 

Ibland läses böcker som behandlar områden som eleverna ska arbeta med i andra skolämnen. 

Respondent tre menar att detta används för att eleverna kan, med hjälp av de skönlitterära 

böckerna, få inblickar och förståelse för området de ska arbeta med. Respondent två anser att 

genom att läsa en bok som berör ett område de ska arbeta med, kan motivationen för att läsa 

boken öka bland eleverna. Om de ska läsa en bok som utspelar sig i ett annat land kan 

respondent två prata om landet och bygga upp förförståelsen hos eleverna. Ibland presenterar 

hen författaren innan de läser boken. Genom att arbeta med området innan boken läses kan vara 

motivationshöjande för elever eftersom de då får en förförståelse för bokens handling, men 

också att eleverna kan bygga upp ett intresse för boken innan de ska läsa den. Eleverna kan 

även bli intresserade av ett visst ämne eller en viss författare, vilket kan hjälpa läraren att hitta 

liknande böcker som eleven kan läsa.  

 

”Smyga” in läsning 

Respondent två har olika knep för att få in läsning för eleverna under skoltid och på deras fritid: 



 

20 

 

 

Ett sätt att motivera dem är ju då som jag sa liksom att man ”tvingar” de till att 

läsa på olika sätt. I parläsning och i läsläxor och sånt. Förhoppningsvis 

kommer ju intresset då. 

(Respondent två) 

 

Som respondent två nämnde är parläsning/gruppläsning är ett sådant knep. Ibland läser eleverna 

ur en bok tillsammans. Då läser de exempelvis varannan sida. Ibland får eleverna läsa till 

exempel ett kapitel hemma och diskutera kapitlet med sin kamrat eller grupp. Respondent två 

anser att detta kan öka motivationen för läsning, detta genom att eleverna vet att de måste läsa 

eftersom en kamrat kommer förvänta sig ha någon att diskutera med. 

 

Ett annat sätt att smyga in läsning i elevernas liv är att ge dem läsläxor. Respondent två berättar 

att inte ens de elever som är duktiga läsare i hens klass läser böcker hemma. Föräldrarna till 

eleverna i klassen hade till och med bett respondent två om att ge eleverna läsläxor, så att de 

ska börja läsa mer. Respondent två anser att läsläxor är bra för att motivera eleverna till att läsa 

och upptäcka hur skönt det är att fly in i en annan värld genom böckerna. Utan läsläxorna 

funderar respondent två på om eleverna hade läst böcker överhuvudtaget. Hen tycker även att 

eleverna har blivit mer motiverade till att läsa genom detta arbetssätt och att eleverna har hittat 

böcker och genrer de tycker om.  
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DISKUSSION 
Under rubriken ”Diskussion” kommer studiens resultat diskuteras utifrån forskning samt Self-

determination theory. Metodvalet kommer även diskuteras. Till sist kommer didaktiska 

konsekvenser beskrivas. 
  

Resultatdiskussion 

I denna studie används teorin ”Self-determination theory”. Teorin har använts för att analysera 

de faktorer respondenterna talar om, som skapar inre respektive yttre motivation för läsning hos 

eleverna. I resultatet har många faktorer identifierats som skapar inre motivation för läsning hos 

eleverna. Färre faktorer som kan kopplas till yttre motivation har hittats. Under denna rubrik 

kommer de identifierade faktorerna diskuteras utifrån forskning och Self-determination theory.  

 

Samhörighet 

I resultatet framkommer det att det lärarna använder sig mest av är arbetssätt som hör till det 

grundläggande behovet samhörighet inom Self-determination theory (SDT). Att så är fallet kan 

bero på att skolan är en social plattform där elever arbetar tätt tillsammans med andra elever 

och sina lärare. Elever som har en känsla av samhörighet har en trygg bas av relationer som 

stöd för att utveckla inre motivation (Ryan & Deci 2000b, s. 71). Denna trygghet kan bero på 

att eleverna får positiv uppmärksamhet för uppgifter de utför av sin lärare. Men även att de 

upplever både sin lärare och sina klasskamrater som omtänksamma och på så sätt känner sig 

trygga med dem (Deci & Ryan 2000, s. 235).  

 

Att läsa gemensamma böcker och främst ha gemensamma diskussioner kan också skapa en 

känsla av samhörighet hos eleverna. Resultatet visade att elever kan känna sig omotiverade till 

att läsa, detta eftersom de inte förstår innehållet. Min studie visar på att genom att ha 

gemensamma diskussionerna kan läraren förklara svåra ord, prata om innehållet med eleverna 

och se till så att alla förstår historien. Eleverna kan även få dela med sig av sina tankar och 

funderingar vilket kan skapa en känsla av samhörighet. Detta beror på att de utför en aktivitet 

med läraren, där läraren kan ge uppmärksamhet och uppmuntran kring elevernas diskussioner 

av boken (Deci & Ryan 2000, s. 235). Däremot kan inte alla tillfällen då eleverna ska läsa 

utföras gemensamt. Eleverna kommer behöva arbeta självständigt och då behöva ha en 

motivation för att läsa på egen hand. Eleverna behöver också läsa självständigt för att utveckla 

sina egna kunskaper inom läsningen. Läraren kan dock visa för eleverna att det är viktigt att 

läsa och skapa ett klassrumsklimat där eleverna förstår vikten av att läsa böcker. I resultatet 

framkommer det att detta kan göras genom att lärare visar sitt egna intresse för läsning och 

därmed skapar en känsla av samhörighet. Eleverna kan känna en gemenskap med läraren om 

läraren läser en bok samtidigt som när eleverna läser till exempel sina tystläsningsböcker. Min 

studie visar att om läraren väljer att läsa en bok som är på elevernas nivå kan det utveckla en 

ännu större gemenskap, detta eftersom eleverna kan bli nyfikna på vad läraren läser och läraren 

kan då också ge eleverna tips på böcker de kan läsa. Urdan och Schoenfelder (2006, s. 340) 

belyser att elevernas uppfattning av klassrumsmiljön och inlärningsstilen kan påverka dem i 

hur de lär sig saker samt deras attityder till skolan. Både Cambria och Guthrie (2010, s. 16) och 

Kerry-Moran (2016, s. 669) menar att läraren är en av de viktigaste förebilderna inom 

litteraturen i unga barns liv. Läraren är huvudfaktorn som influerar eleverna till att utveckla sin 

motivation för läsning. Därför kan det vara bra om läraren visar sitt eget intresse för läsning 

och ger eleverna tips på böcker de kan läsa, för att få eleverna motiverade till att läsa.  
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Deci och Ryan (2000, s. 235) belyser dock att samhörighet inte är lika starkt förknippat med 

inre motivation som kompetens och autonomi. Deci och Ryan (2000, s. 235) menar att 

människor ofta utför uppgifter som kommer från den inre motivationen även om människan är 

ensam och inte upplever stöd från andra människor. Som nämnts tidigare är skolan en social 

plattform där många aktiviteter kan utföras med interaktion av elever och lärare. Därför kan det 

vara så att flertalet av de arbetssätt som framkom i resultatet är förknippade med samhörighet. 

En annan teori kring detta kan vara att det är av vikt att ha bra relationer med sina elever. I 

Unrau, Ragusa och Bowers (2015, ss. 127-126) studie belyser de att lärare anser att ha en bra 

relation med sina elever kan hjälpa till att utveckla elevernas engagemang och motivation kring 

läsning. Det kan även vara av vikt att bygga upp elevers förtroende kring läsning, detta eftersom 

elever som känner att de har förtroende för sin lärare eller materialet kommer att bli mer 

motiverade till att läsa. 

 

Kompetens och Autonomi 

Vid analysen av resultatet upptäcktes att det var svårt att särskilja de faktorer och arbetssätt som 

hörde till antingen autonomibehovet eller kompetensbehovet. I de flesta av dessa arbetssätt 

kunde både kompetens- och autonomibehovet identifieras. Det optimala för att utveckla inre 

motivation är under de omständigheter där både autonomi och kompetens blir tillfredsställt 

(Deci & Ryan 2000, s. 235). 

 

I resultatet redovisades att eleverna kan tappa motivationen för att läsa en skönlitterär bok om 

de måste skriva en ”vanlig bokrecension”. Resultatet visade också att för att förhindra att 

eleverna ska tappa motivationen för att läsa böcker så använder sig lärarna utav ett nytänkande 

kring bokrecensioner. Eleverna får då redovisa boken på ett kreativt sätt, vilket skapar ett stort 

engagemang hos eleverna. Detta engagemang kan bero på att eleverna är intresserade av 

uppgiften. Finns ett intresse genomförs uppgiften för ens egna skull, vilket skapar inre 

motivation (Ryan & Deci 2000a, s. 56). Att respondenternas nytänkande kring bokrecensioner 

har visat sig motivera eleverna kan bero på att eleverna känner en självständighet i utförandet 

av bokrecensionerna. Enligt Deci och Ryan (2000, s. 234) kan elevers kreativitet och inre 

motivation för en uppgift minska om eleven känner sig styrd av läraren. Om eleverna får 

redovisa boken på vilka sätt de själva vill ökar det elevernas känsla av autonomi. De ökar även 

sin känsla av kompetens genom att de med stor sannolikhet redovisar boken de har läst på ett 

sätt som de behärskar. Eftersom autonomi och kompetens starkast utvecklar inre motivation 

kan respondenternas arbetssätt med nytänkande bokrecensioner vara bra för att utveckla elevers 

motivation för att genomföra bokrecensionen (Deci & Ryan 2000, s. 235).  

 

Resultatet visar att det kan vara bra att ha ett samtal med elever som inte vill läsa, där samtalet 

bör handla om vad det är som gör att eleverna inte vill läsa. Om en elev väljer att inte läsa 

skönlitteratur kan det bero på att eleven känner sig omotiverad till att läsa. Ryan och Deci 

(2000b, s. 72) menar att en omotiverad person gör ingenting eller utför handlingen utan att 

känna något syfte för den. De (ibid.) menar även att elever som inte vill läsa kan bero på att de 

inte känner kompetens inför läsning, eller att de inte tror att det kommer komma något bra från 

det. Eleverna kanske känner att de inte har självförmåga kring att läsa, vilket kan vara känslan 

vid läs- och skrivsvårigheter. För att öka elevers självförmåga inom läsning kan stöd ges genom 

att bryta ner stora uppgifter till mindre bitar (Urdan & Schoenfelder 2006, s. 338). Min studie 

visar att genom att låta elever med läs- och skrivsvårigheter, men även elever som helt enkelt 

inte är motiverade till att läsa, få lyssna på ljudböcker kan eleverna känna att läsningen blir till 

något som de kan hantera. Eleverna kommer att öka kompetensbehovet, men även känslan av 

samhörighet, genom att känna att de också kan uppleva och arbeta med böcker (Deci & Ryan 
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2000, ss. 234-235). Känslan av autonomin kan också öka genom att eleverna inte blir tvingade 

till att utföra en uppgift de känner sig omotiverade för, men också att eleven har fått vara med 

och bestämma om hen ska få lyssna på böcker, istället för att bli tvingad att läsa en bok (Ryan 

& Deci 2000b, ss. 70-71). En fråga att ställa utifrån resultatet är om eleverna utvecklar sin 

läsning genom att lyssna på ljudböcker. Genom att läsa texter utvecklas avkodningen, vilket är 

nödvändigt för att kunna känna igen ord utan ansträngning (Elbro 2004, s. 48). Om inte 

avkodningen fungerar kan inte läsning ske (Elbro 2004, ss. 27-28). Siah och Kwok (2010, s. 

168) menar att en av de viktigaste delarna i en kvalificerad undervisning är läsfärdighet. Barn 

som har svårigheter med läsning kan komma att få problem i sin fortsatta skolgång, men också 

riskera att utveckla dåligt självförtroende och motivation för att lära sig. Däremot har Esteves 

och Whitten (2011, s. 21) gjort en studie där de undersöker om elever med lässvårigheters läsflyt 

ökade om de får lyssna på en ljudbok och samtidigt läsa med i en fysisk text. Studien visade att 

detta arbetssätt gynnar elever med lässvårigheters läsflyt (Esteves & Whitten 2011, s. 37). 

 

I min studie framkommer det också att det kan vara användbart om läraren visar konkreta 

material på elevens utveckling, samt ger uppmuntran och positiv feedback till en elev som har 

utvecklat ett dåligt självförtroende kring sin läsning. Wigfield et al. (2004, s. 301) belyser att 

hur bra uppmuntran och återkoppling en elev har fått spelar roll för utvecklingen av elevens 

självförmåga. Urdan och Schoenfelder (2006, s. 338) menar att när eleven ser att hen har klarat 

av att utföra en uppgift kommer eleven få självförmåga och våga utföra mer utmanande 

uppgifter. Genom att börja med att ha ett samtal med eleven om vad det är som gör att hen inte 

vill läsa kan det öka elevens känsla av autonomi. Resultatet visar att i och med samtalet får 

eleven prata om hur hen känner inför läsning och försöka komma fram till vad det är som gör 

att läsning inte är roligt. Elevens känsla av autonomi kan då öka eftersom eleven får en vuxen 

som lyssnar på hen, men också att eleven kan få vara med och bestämma hur de ska arbeta 

vidare med läsningen. Att låta eleven vara med och bestämma hur elevens läsning ska gå vidare, 

exempelvis genom ljudböcker och genom att ge positiv feedback kring elevens läsning, kan 

elevens känsla av kompetens och autonomi öka. Både autonomi och känslan av att känna 

kompetens är faktorer som utvecklar inre motivation. Här är det optimala för att utveckla inre 

motivation de omständigheter där både autonomi och kompetens blir tillfredsställda (Deci & 

Ryan 2000, ss. 234-235; Ryan & Deci 2000b, ss. 70-71). 

 

Resultatet visade att eleverna blev motiverade till att läsa skönlitteratur om de fick läsa böcker 

som var lättlästa. I resultaten framkommer det inte vad lättlästa böcker innebär, dock kan en 

tolkning dras till att det innebär att det är böcker som är på en lättare läsnivå än elevernas 

faktiska läsnivå. Att eleverna blir motiverade till att läsa dessa böcker kan bero på att de är 

lättare att ta sig igenom. Eleverna kan känna sig kompetenta genom att läsa dessa böcker och 

känna att de klarar av och orkar läsa dessa dem. Just känslan av att klara av att utföra en uppgift, 

alltså att känna sig kompetent, är en av de tre grundläggande behoven för att utveckla inre 

motivation inom SDT (Deci & Ryan 2000, ss. 234-235; Ryan & Deci 2000b, s. 70). Eleverna 

engagerade sig även i en uppgift där de skulle läsa en barnbok för yngre elever. Denna uppgift 

visade sig bli mycket lyckad, detta genom att eleverna tog uppgiften på allvar och övade mycket 

på att läsa boken inför själva uppläsningen av den. Det kan även här vara av betydelse att det 

var en lättläst bok, i form av en barnbok, som eleverna skulle läsa och att de skulle läsa den 

inför yngre elever som inte har samma kunskap inom läsning. Detta eftersom elever gärna 

jämför resultat och kompetens med varandra. De känner sig därmed kompetenta genom att få 

läsa en barnbok (Wigfield et al. 2004, s. 302). Jang et al. (2015, ss. 240–241) redogör för 

självförmåga inom läsning. Det innebär hur eleven ser sig själv som läsare och hur eleven 

bedömer sin förmåga i att utföra en uppgift inom läsning. Det kan hända att denna uppgift 

uppfyllde elevernas kompetensbehov och att deras självförmåga ökar, genom att de vet att de 
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har mer kunskap inom läsning än de yngre barnen. Urdan och Schoenfelder (2006, s. 338) 

beskriver att om en elev ser att hen klarar av en viss uppgift kommer eleven få självförmåga 

och våga utföra mer utmanande uppgifter. Det kan dock finnas en risk med att eleverna bara 

läser lättlästa böcker. Eleverna kan bli bekväma med detta och att de sedan inte väljer böcker 

som utmanar dem kunskapsmässigt och därmed inte utvecklar sin läsning. 

 

Yttre motivation 

I resultatet framkom det att det ibland används mål och kunskapskrav för att motivera elever 

till läsning. Eleverna är väl medvetna om vilka kunskapskrav det är som gäller för läsning och 

ber ibland sina lärare om hjälp med att läsa mer böcker för att utveckla sig själva. Att eleverna 

är väl insatta i kunskapskraven för läsning ansågs som positivt liksom att eleverna är engagerade 

läsare. Wigfield et al. (2004, s. 301) menar dock att betygen kan skapa yttre motivation, där 

upptäckten att de läsare som känner yttre motivation för läsning läser exempelvis bara för att få 

ett betyg. Uppfattningen om att eleverna är engagerade läser när de är medvetna om 

kunskapskraven som hör till läsning behöver inte betyda att de är engagerade läsare. Det kan 

betyda att eleverna enbart läser för att de vill få ett bra betyg. Elevernas motivation för läsningen 

kan då visa sig inom de fyra olika typerna av yttre motivation som människor kan uppleva. 

Elever som läser för att få ett bra betyg kan läsa för att till exempel tillfredsställa yttre krav 

(external regulation) eller att eleverna vet om varför det är viktigt att behöva läsa, till exempel 

för att klara fortsatta studier och att de läser enbart på grund av detta (identified regulation) 

(Ryan & Deci 2000b, ss. 71-73). Inre motivation för läsning har då inte skapats. Den yttre 

belöningen, i form av strävan efter ett bra betyg eller för att klara fortsatta studier, kan då minska 

den inre motivationen för läsning hos eleverna (Deci & Ryan 2000, s. 234). Däremot anser Jang 

et al. (2015, ss. 240-241) att om en person förstår värdet av att läsa, alltså varför det är viktigt 

att läsa, kan det vara en bidragande faktor som skapar motivation för läsning. Om eleverna läser 

för att de ska klara sina fortsatta studier läser de för ett mål, vilket Malloy et al. (2014, s. 280) 

menar är ett synsätt som kommer från en persons inre motivation. Finns detta synsätt hos eleven 

kan eleven ha lättare att förstå hur viktig läsuppgiften är och hur slutförandet av uppgiften 

tillhandahåller elevens framtida behov. 

 

En fråga att ställa sig är om det alltid går att skapa inre motivation för läsning hos alla elever. 

Wigfield et al. (2004, s. 301) belyser att det är orimligt att lärare förväntar sig att alla elever ska 

utveckla en inre motivation för läsning. Däremot anser Wigfield et al. (2004, s. 301) att lärare 

ska försöka skapa en inre motivation för läsning hos eleverna. Att använda sig utav arbetssätt 

som skapar yttre motivation kan ha en betydelse för att få barn att engagera sig i olika 

aktiviteter. Genom att locka med en belöning kan motivation skapas för stunden (Cambria & 

Guthrie 2010, s. 17). Genom att exempelvis ge eleverna belöningar kan en första motivation för 

läsning skapas. Eller genom att smyga in läsning i elevernas liv. Genom att ha högläsning, eller 

läsläxor där eleverna ”tvingas” till att läsa/lyssna kan det skapas ett intresse för läsning. Det kan 

hända att elever som inte vill läsa inte ens har försökt läsa en bok. De behöver då en ”knuff” i 

rätt riktning, genom en läsläxa. Dock bör försiktighet vidtas vid användning av arbetssätt som 

kan skapa yttre motivation. Används yttre motivation för mycket finns det en risk att det kan 

komma emellan barns inre motivation för en aktivitet. Det kan leda till att barnet blir mer 

intresserad av belöningen än av att lära sig (Cambria & Guthrie 2010, s. 17).  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare anser att de motiverar sina elever till skönlitterär 

läsning. Därför blev en kvalitativ metod i form av intervjuer den bästa metoden för att få reda 
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på lärarnas egna tankar kring detta. Inom intervjuer kan en interaktion skapas mellan 

intervjuaren och den som blir intervjuad. Respondenten har även möjlighet att be om att 

intervjufrågan förklaras mer ingående om den var otydlig. Intervjufrågorna som ställdes var 

formulerade på ett sätt som gav respondenterna möjlighet att utrycka sina tankar utan att de 

blev riktade till att svara på ett visst sätt. Under intervjuerna skapades även möjlighet att få 

djupare svar från lärarna genom att jag ställde följdfrågor om jag exempelvis behövde ett mer 

utvecklat svar. Min handledare granskade intervjufrågorna via mail. Jag hade önskat att jag 

hade skapat en muntlig diskussion med min handledare eller någon från min handledargrupp 

för att tydligare kunna diskutera relevansen i frågorna samt att få andras synpunkter på vilka 

frågor som kan vara bra att ställa. Detta så att validiteten av frågorna hade kunnat höjas.  

 

Ejlertsson (2014, s. 89) skriver att inom kvantitativa metoder kan det vara bra att utföra en så 

kallad pilotstudie, där personen som liknar urvalsgruppen får svara på enkäten innan den 

skickas ut till urvalsgruppen. Detta för att se hur enkätfrågorna uppfattas av personer som inte 

har formulerat dem. Detta är något jag tror skulle kunna användas för kvalitativa metoder 

eftersom intervjuaren också kan få fler insikter och erfarenhet genom en pilotstudie. Efter den 

första intervjun jag genomförde, som inte var en pilotstudie, kände jag mig säkrare in min roll 

som intervjuare och ställde till exempel mer relevanta följdfrågor under de två andra 

intervjuerna. Jag fick även en idé om vilka intervjufrågor som behövde förtydligas mer. Därför 

hade det varit bra om jag hade genomfört en pilotstudie innan den första intervjun, så jag hade 

känt mig säkrare även under den intervjun. 

 

Resultatet stärktes genom att en ljudupptagare användes vid alla intervjuer. Detta var ett bra 

verktyg att använda sig av, då jag lättare kunde följa med i samtalet utan att behöva distrahera 

mig med att anteckna det som sades. Jag fick även intervjun ordagrant inspelad. Detta var 

mycket värdefullt när materialet skulle analyseras. I och med att intervjuerna var inspelade 

missade jag ingen viktig information. Jag kunde även redovisa respondenternas svar på samma 

sätt som de uttryckte sig. Nackdelen med ljudupptagare är dock att det tar tid att lyssna på 

intervjuerna och transkribera dem, vilket även Trost (2010, s. 75) belyser.  

 

Denna studies resultat kan inte ge en fullständig bild av hur alla lärare i Sverige anser att de 

motiverar elever till skönlitterär läsning, då enbart tre intervjuer har utförts. Denna studie ger 

svar på tre olika lärare i samma stads tankar kring studiens syfte. Jag och de som läser denna 

studie måste vara uppmärksam på att resultatet av denna studie kan variera beroende på var 

undersökningen är genomförd. Då tiden för att genomföra denna studie är begränsad valde jag 

att utföra tre intervjuer. Dock skulle fler intervjuer behövts genomföras för att få en mer 

mångfacetterad bild av undersökningsområdet. Urvalet var ett strategiskt- och 

bekvämlighetsurval där jag valde att använda mig av kontakter jag har skapat under min 

verksamhetsförlagda utbildning. I och med detta arbetade två av respondenterna på samma 

skola. Studiens resultat hade kunnat styrkas mer genom att alla lärare arbetade på olika skolor. 

Dock anser jag att lärare kan svara olika även fast de arbetar på samma arbetsplats. Detta visade 

sig under intervjuerna då ingen av respondenterna svarade på liknande sätt. 

 
Didaktiska konsekvenser 

Utifrån den genomförda studien kan flera faktorer identifieras vilka respondenter samt 

forskning säger att lärare kan använda sig av för att motivera elever till skönlitterär läsning. 

Respondenterna talade i stor utsträckning om att högläsning är motivationshöjande hos 

eleverna. Att högläsa anser lärarna är ett bra tillfälle för att få modellera, alltså visa, för eleverna 

hur läsning kan gå till och för att få eleverna intresserade av böcker. Lärarna läser olika 
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bokgenres, i hopp om att eleverna ska finna en genre de blir motiverade till att läsa. Forskning 

belyser att högläsning kan öka elevers motivation, engagemang och ge en positiv attityd till 

läsning. Forskare listar tre faktorer som kan vara motivationshöjande för elever när det kommer 

till läsning av skönlitteratur, däribland finns intresse. Att böcker ska behandla elevers intressen 

är något som studien belyser då de intervjuade lärarna pratade om att det nästan alltid går att 

använda sig av elevers intresse för att motivera till läsning av skönlitteratur. En varierad 

undervisning och ett nytänkande kring hur eleverna kan redovisa böckerna är faktorer som kan 

öka elevernas känsla av autonomi och kompetensbehov, därmed kan det skapa inre motivation 

för läsning hos eleverna.  

 

Jag som nybliven lärare tar med mig från denna studie att läsning av skönlitteratur bör ske 

kontinuerligt. För att upprätthålla motivationen för läsning hos eleverna kan högläsning vara 

mycket värdefullt. Eleverna ska även i så stor utsträckning som möjligt få välja böcker som 

behandlar deras intressen. Jag tar även med mig att försöka ha ett tätt samarbete med 

skolbibliotekarien då hen kan hjälpa till mycket genom att finna dessa böcker som eleverna kan 

bli motiverade till att läsa. Om alla dessa faktorer ändå inte hjälper en elev till att bli motiverad 

till att läsa skönlitteratur, ska jag inte undvika att låta eleven lyssna på ljudböcker.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Jessica Johansson. Jag studerar till grundlärare på Högskolan i Borås. Jag läser 

nu termin åtta och håller på och skriver mitt examensarbete.  

 

Syftet med mitt examensarbete är att uppmärksamma hur lärare anser att de gör för att 

motivera sina elever till skönlitterär läsning. Jag har fördjupat mig i forskning kring detta 

ämne. Min studie bygger på lärares tankar kring motivation till läsning. Därför vill jag 

intervjua dig som är verksam lärare och har kunskap och erfarenhet kring ämnet. Intervjun 

beräknas ta cirka en halvtimma. Jag möter dig gärna på den tid och plats som passar dig bäst. 

För att kunna bearbeta materialet och inte missa viktiga saker som tas upp under intervjun, 

önskar jag göra en ljudupptagning av intervjun. 

 

Under hela min studie kommer jag följa de forskningsetiska principerna. Du som medverkar 

ska få veta syftet med arbetet (Informationskravet). Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande i arbetet (Samtyckeskravet). Jag kommer säkerhetsställa din anonymitet och jag 

kommer även avidentifiera namn på ort, skola och klass (Konfidentialitetskravet). Jag 

kommer endast använda den insamlade informationen för att uppfylla syftet med arbetet 

(Nyttjandekravet).  

 

Om du kan tänka dig att bli intervjuad eller har några frågor eller funderingar nås jag på: 

E-post: xxxxxxx@student.hb.se  

 

Du kan även vända dig till min handledare vid frågor och funderingar: 

Handledare: Marita Cronqvist 

E-post: xxxxxxx@hb.se  

 

Hoppas vi ses! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Johansson  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Planering 

1. Vilka faktorer spelar roll när du bestämmer vilka texter/böcker som ska användas för 

att motivera elever till skönlitterär läsning? 

2. Vem bestämmer vilka texter/böcker som ska läsas för att motivera eleverna till 

skönlitterär läsning? 

3. Vilka typer av texter/böcker används när du arbetar med att motivera eleverna till 

skönlitterär läsning? 

- Varför används just dessa? 

4. Vilka varianter av skönlitterär läsning förekommer i din undervisning för att motivera 

elever till att läsa? 

5. Vilka arbetssätt används för att öka elevernas motivation till skönlitterär läsning? 

6. Hur använder du dig av andra resurser, så som skolbiblioteket, för att öka elevernas 

motivation till skönlitterär läsning?  

 

Genomförande 

7. Kan du beskriva hur du introducerar texterna för att skapa motivation hos eleverna? 

8. Hur går du vidare om en elev visar att hen inte är intresserad av boken/texten? 

9. Vilka strategier/hjälpmedel använder du för att motivera eleverna till skönlitterär 

läsning under arbetets gång? 

10. Hur bemöter du elever som visar, respektive inte visar, intresse för läsning? 

 

Uppföljning 

11. Hur använder du dig utav återkoppling när det kommer till elevernas skönlitterära 

läsning? 

12. Hur går du tillväga för att fortsätta motivera eleverna till skönlitterär läsning om de har 

visat ett intresse för det? 

13. Hur går du tillväga för att motivera eleverna till skönlitterär läsning om de inte har 

visat ett intresse för det? 
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